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ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সংি�� ইিতহাস 

ি�িটশ ঔপিনেবিশক শাসনকােল �াধীন জািতস�ার িবকােশর লে�� িবশ শতেকর ি�তীয় দশেক ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�িত�ার �ি�য়া �� হয়। ১৯১২ সােলর ২রা �ফ�য়াির ঢাকায় একিট িব�িবদ�ালয় �িত�ার �িত�িত �দন তৎকালীন 

ি�িটশ ভারেতর ভাইসরয় লড� হািড��। এর মা� িতন িদন পূেব� ভাইসরেয়র সে� সা�াৎ কের িব�িবদ�ালয় �িত�ার 

আেবদন জািনেয়িছেলন ঢাকার নওয়াব স�ার সিলমু�াহ, ধনবািড়র নবাব �সয়দ নওয়াব আলী �চৗধুরী, �শের বাংলা এ. 

�ক. ফজলুল হক এবং অন�ান� �নতা। ২৭-এ �ম িব�িবদ�ালয় �িত�ার িস�া� �নওয়ার জন� ব�াির�ার আর. নাথােনর 

�নতৃে� এবং িড. আর. কুচলার, ড. রাসিবহারী �ঘাষ, নবাব �সয়দ নওয়াব আলী �চৗধুরী, নবাব িসরাজুল ইসলাম, 

ঢাকার �ভাবশালী নাগিরক আন�চ� রায়, ঢাকা কেলেজর অধ�� ডি�উ. এ. িট. আিচ�ব�, জগ�াথ কেলেজর অধ�� 

লিলতেমাহন চে�াপাধ�ায়, ঢাকা মা�াসার (বত�মান কিব নজ�ল সরকাির কেলজ) ত�াবধায়ক শামসুল উলামা আবু 

নসর মুহ�দ ওয়ােহদ, �মাহা�দ আলী (আলীগড়), ��িসেডি� কেলেজর (কলকাতা) অধ�� এইচ. এইচ. আর. �জ�  �, 

��িসেডি� কেলেজর অধ�াপক িস. ডি�উ. িপক এবং সং�ৃত কেলেজর (কলকাতা) অধ�� সতীশচ� আচায�-�ক সদস� 

কের একিট শি�শালী কিমিট গিঠত হয়। ১৯১৩ সােল �কািশত হয় নাথান কিমিটর ইিতবাচক িরেপাট� এবং ঐ বছরই 

িডেস�র মােস �সিট অনুেমািদত হয়। ১৯১৭ সােল গিঠত স�াডলার কিমশনও ইিতবাচক ��াব িদেল ১৯২০ সােলর 

১৩ই মাচ� ভারতীয় আইন সভা পাস কের ‘িদ ঢাকা ইউিনভািস�িট অ�া� (অ�া� ন�র-18)-1920Õ। 

ছা�-ছা�ীেদর জন� িব�িবদ�ালেয়র �ার উ�ু� হয় ১৯২১ সােলর ১লা জুলাই। �স-সময়কার ঢাকার সবেচেয় অিভজাত 

ও �সৗ�য�মি�ত রমনা এলাকায় �ায় ৬০০ একর জিমর ওপর পূব�ব� এবং আসাম �েদশ সরকােরর পিরত�� 

ভবনসমূহ ও ঢাকা কেলেজর (বত�মান কাজ�ন হল) ভবনসমূেহর সম�েয় মেনারম পিরেবেশ গেড় ওেঠ ঢাকা 

িব�িবদ�ালয়। 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মহামান� রা�পিত জনাব �মা. আবদুল হািমেদর সােথ ব�ভবেন ৪ জুলাই 

২০১৯ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান সা�াৎ কেরন। 

৩িট অনুষদ ও ১২িট িবভাগ িনেয় একিট আবািসক িব�িবদ�ালয় িহেসেব এর যা�া �� হয়। কলা, িব�ান ও আইন 

অনুষেদর অ�ভু�� িবভাগ�েলা িছল সং�ৃত ও বাংলা, ইংেরিজ, িশ�া, ইিতহাস, আরিব ও ইসলািমক �ািডজ, ফারিস 

ও উদু�, দশ�ন, অথ�নীিত ও রাজনীিত, পদাথ�িবদ�া, রসায়ন, গিণত এবং আইন। 

�থম িশ�াবেষ� িবিভ� িবভােগ �মাট ছা�-ছা�ীর সংখ�া িছল ৮৭৭ জন এবং িশ�ক সংখ�া িছল মা� ৬০ জন। �যসব 

�িথতযশা িশ�ািবদ িব�িবদ�ালেয়র �িত�ালে� িশ�কতার দািয়ে� িনেয়ািজত িছেলন তাঁরা হেলন : হর�সাদ শা�ী, 
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এফ. িস. টান�ার, মুহ�দ শহীদু�াহ, িজ. এইচ. ল�াংিল, হিরদাস ভ�াচায�, ডি�উ. এ. �জনিক�, রেমশচ� মজুমদার, এ. 

এফ. রহমান, সেত��নাথ বসু, নেরশচ� �সন��, �ানচ� �ঘাষ �মুখ। 

ি�তীয় িব�যু�কালীন অি�রতা ও �দশভােগর কারেণ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অ�যা�া িকছুটা ব�াহত হয়। ১৯৪৭ সােল 

ভারত ও পািক�ান নামক দুিট রা� �িতি�ত হয়। তৎকালীন পূব�বে�র বা পরবত�ী সমেয়র পূব� পািক�ােনর রাজধানী 

ঢাকায় অবি�ত �েদেশর একমা� িব�িবদ�ালয়; ঢাকা িব�িবদ�ালয়েক �ক� কের এ �দেশর মানুেষর আশা-আকা�া 

উ�ীিবত হয়। নতুন উদ�েম ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র কম�কা� �� হয়। তৎকালীন পূব�বাংলার ৫৫িট কেলজ এ 

িব�িবদ�ালেয়র অিধভু� হয়। ১৯৪৭-৭১ সন পয�� সমেয়র মেধ� ৫িট নতুন অনুষদ, ১৬িট নতুন িবভাগ ও ৪িট 

ইনি�িটউট �িতি�ত হয়। 

১৯৫২ সােলর রা�ভাষা আে�ালন �থেক �� কের ১৯৭১-এর �াধীনতা যু� পয�� এ িব�িবদ�ালেয়র রেয়েছ �গৗরবময় 

ভূিমকা। �াধীনতা যুে� এ িব�িবদ�ালয় পািক�ািন হানাদার বািহনীর আ�মেণর িশকার হয়। এেত এ িব�িবদ�ালেয়র 

িশ�ক-কম�কত�া-কম�চারী এবং ছা�-ছা�ীসহ শিহদ হেয়েছন ব�জন। 

িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক ও ছা�েদর কেঠার িনয়�েণ রাখার লে�� ১৯৬১ সােল আইয়ুব সরকার �বিত�ত অিড�ন�া� 

বািতেলর জন� ষােটর দশক �থেক িশ�কেদর দািবর পিরে�ি�েত �াধীনতার পর গণ�জাত�ী বাংলােদেশর জাতীয় 

সংসদ উ� অিড�ন�া� বািতল কের ঢাকা িব�িবদ�ালয় আেদশ-১৯৭৩ জাির কের। ফেল এই িব�িবদ�ালয় একিট 

�ায়�শািসত �িত�ােনর ময�াদা লাভ কের এবং পিরচালনা ও ব�ব�াপনার ��ে� এেত গণতাি�ক রীিত �িতি�ত হয়। 

বত�মােন ঢাকা িব�িবদ�ালেয় ১৩িট অনুষদ, ১২িট ইনি�িটউট, ৮৪ িট িবভাগ, ৫৭িট বু�েরা ও গেবষণা �ক� এবং ছা�-

ছা�ীেদর ১৯িট আবািসক হল, ১িট ছা�ীিনবাস, ২িট ছা� �হাে�ল, ১িট ছা�ী �হাে�ল ও ১৩৮িট উপাদানক� কেলজ 

রেয়েছ। এ িব�িবদ�ালেয় অধ�য়নরত ছা�-ছা�ীর সংখ�া �ায় ৩৮১৭২ জন। পাঠদান ও গেবষণায় িনেয়ািজত রেয়েছন 

�ায় ২৩৫৪ জন িশ�ক। �দশ ও জািতর সািব�ক কল�ােণ উ�িশ�ার স�সারণ ও অ�গিতেত িনেবিদত এ 

িব�িবদ�ালয় �ান-িব�ােনর �িতিট ��ে� গেবষণা-কায��মেক উৎসািহত করেত অ�ীকারাব�। 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা এবং ভারেতর মাননীয় �ধানম�ী নের� �মািদর 

উপি�িতেত ৫ অে�াবর ২০১৯ নয়া িদি�র হায়�াবাদ হাউেস ঢাকা িব�িবদ�ালয় এবং ভারেতর হায়�াবাদ িব�িবদ�ালেয়র 

মেধ� এক সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেয়েছ। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান এবং ঢাকা� ভারতীয় হাইকিমশনার �মিত িরভা গা�ুলী দাস উভয় �িত�ােনর পে� এই সমেঝাতা �ারক 

�া�র এবং িবিনময় কেরন।
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একােডিমক ক�ােল�ার 

�ণয়ন কিমিট 

১. অধ�াপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া), ঢাকা িব�িবদ�ালয় সভাপিত 

২. অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন), ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

৩. জনাব �মা. এনামউ�ামান �রিজ�ার, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

৪. অধ�াপক ড. আবু �মা. �দেলায়ার �হােসন িডন, কলা অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

৫. অধ�াপক ড. �তাফােয়ল আহমদ �চৗধুরী িডন, িব�ান অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

৬. অধ�াপক ড. �মা. রহমত উ�াহ িডন, আইন অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

৭. অধ�াপক ড. মুহা�দ আ�ুল মঈন িডন (ভার�া�), িবজেনস �ািডজ অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

৮. অধ�াপক ড. সােদকা হািলম িডন, সামািজক িব�ান অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

৯. অধ�াপক ড. �মা. ইমদাদুল হক িডন, জীবিব�ান অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১০. অধ�াপক ড. এস এম আ�ুর রহমান িডন, ফােম�সী অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১১. অধ�াপক ড. �মা. কাউসার আহা�দ িডন (ভার�া�), আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদ, 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১২. অধ�াপক ড. �মা. হাসানু�ামান িডন, ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১৩. অধ�াপক িনসার �হােসন িডন, চা�কলা অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১৪. অধ�াপক ড. ভী�েদব �চৗধুরী �া�ন �চয়ারম�ান, বাংলা িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১৫. অধ�াপক ড. �নিভন ফিরদা �চয়ারম�ান, ইংেরজী িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১৬. অধ�াপক ড. সুধাং� �শখর রায় �চয়ারম�ান, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১৭. অধ�াপক িশিশর কুমার ভ�াচায�� �চয়ারম�ান, অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১৯. �রজা আসাদ আল �দা অনুপম �চয়ারম�ান, �ািফক িডজাইন িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

১৯. অধ�াপক �সয়দা তাহিমনা আখতার �া�ন পিরচালক, িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২০. অধ�াপক ড. �মা. ইশরাত রায়হান �া�ন পিরচালক, পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট, 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২১. অধ�াপক ড. িশিশর ভ�াচায�� পিরচালক, আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

২২. অধ�াপক ড. �মা. শিরফুল ইসলাম পিরচালক, তথ� �যুি� ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

২৩. অধ�াপক ড. মাহবুবা নাসরীন পিরচালক, িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট 

�ািডজ ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২৪. অধ�াপক ড. �মাহা�দ আিসফ �হােসন 

খান 

পিরচালক, আইিসিট (তথ� ও �যুি�) �সল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

২৫. অধ�াপক ড. �সয়দ আিজজুল হক পিরচালক (ভার�া�), �কাশনা সং�া, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

২৬. ড. কাজী মুহাইিমন-আস-সািকব অধ�াপক, তথ� �যুি� ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

২৭. জনাব �মা. বাহালুল হক �চৗধুরী পরী�া িনয়�ক, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

২৮. জনাব মাহমুদ আলম পিরচালক, জনসংেযাগ অিফস, ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস� 

২৯. িবপুল কুমার সাহা �ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৩), ঢাকা িব�িবদ�ালয় সদস�-

সিচব 
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একােডিমক ক�ােল�ার 

স�াদনা পষ�দ 

১. অধ�াপক ড. �নিভন ফিরদা 

�চয়ারম�ান, ইংেরজী িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

�ধান স�াদক 

২. ড. �হাসেন আরা 

সহেযাগী অধ�াপক, বাংলা িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সহেযাগী স�াদক 

৩. �মা. ইিলয়াস উি�ন 

�ভাষক, ইংেরজী িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সহেযাগী স�াদক 

৪. অধ�াপক ড. আবু �মা. �দেলায়ার �হােসন 

িডন, কলা অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

৫. অধ�াপক ড. �তাফােয়ল আহমদ �চৗধুরী 

িডন, িব�ান অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

৬. অধ�াপক ড. �মা. রহমত উ�াহ 

িডন, আইন অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

৭. অধ�াপক ড. মুহা�দ আ�ুল মঈন 

িডন, িবজেনস �ািডজ অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

৮. অধ�াপক ড. সােদকা হািলম 

িডন, সামািজক িব�ান অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

৯. অধ�াপক ড. �মা. ইমদাদুল হক 

িডন, জীবিব�ান অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১০. অধ�াপক ড. এস এম আ�ুর রহমান 

িডন, ফােম�সী অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১১. অধ�াপক ড. �মা. কাউসার আহা�দ 

িডন, আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১২. অধ�াপক ড. হাসানু�ামান 

িডন, ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১৩. অধ�াপক িনসার �হােসন 

িডন, চা�কলা অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়  

সদস� 

১৪. অধ�াপক ড. �মাহা�দ নূ�ল ইসলাম নােজম 

�চয়ারম�ান, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১৫. অধ�াপক ড. �মা. আ�ুল মােলক 

পিরচালক, িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১৬. অধ�াপক তাহিমনা আখতার 

পিরচালক, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১৭. অধ�াপক ড. নাসিরন সুলতানা 

পিরচালক, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 
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১৮. ড. �মাহা�দ শিফউল আলম খান 

পিরচালক, তথ� ও �যুি� ইনি�িটউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

১৯. অধ�াপক ড. মাহবুবা নাসরীন 

পিরচালক, িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট �ািডজ ইনি�িটউট, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২০. অধ�াপক ড. �মাহা�দ আিসফ �হােসন খান 

পিরচালক, আইিসিট (তথ� ও �যুি�) �সল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২১. অধ�াপক ড. �সয়দ আিজজুল হক 

পিরচালক (ভার�া�), �কাশনা সং�া, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২২. অধ�াপক ড. �মা. রহমত উ�াহ 

পিরচালক, আইিকউএিস, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২৩. জনাব মাহমুদ আলম 

পিরচালক, জনসংেযাগ অিফস, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস� 

২৪. িবপুল কুমার সাহা 

�ডপুিট �রিজ�ার (িশ�া-৩), ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সদস�-সিচব 
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অনুষদসমূেহর িডন  

অনুষেদর নাম িডনবৃে�র নাম 

কলা অনুষদ অধ�াপক ড. আবু �মা. �দেলায়ার �হােসন 

ইিতহাস িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িব�ান অনুষদ অধ�াপক ড. �তাফােয়ল আহমদ �চৗধুরী 

রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আইন অনুষদ অধ�াপক ড. �মা. রহমত উ�াহ 

আইন িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িবজেনস �ািডজ অনুষদ অধ�াপক ড. মুহা�দ আ�ুল মঈন (ভার�া�) 

ও.এস.এল িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

সামািজক িব�ান অনুষদ অধ�াপক ড. সােদকা হািলম 

সমাজিব�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

জীবিব�ান অনুষদ অধ�াপক ড. �মা. ইমদাদুল হক 

উি�দিব�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ফােম�সী অনুষদ অধ�াপক ড. এস এম আ�ুর রহমান 

ি�িনক�াল ফােম�সী ও ফাম�ােকালিজ িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদ অধ�াপক ড. �মা. কাউসার আহা�দ (ভার�া�) 

সমু�িব�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদ অধ�াপক ড. �মা. হাসানু�ামান 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

চা�কলা অনুষদ অধ�াপক িনসার �হােসন 

অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

িচিকৎসা অনুষদ অধ�াপক ডা. শাহিরয়ার নবী 

িশ�া অনুষদ ড. �েকৗশলী �মা. রমজান আলী (ভার�া�ত) 

(অধ��, �টকিনক�াল িটচাস� ��িনং কেলজ, �তজগাঁও, ঢাকা) 

�াতেকা�র িচিকৎসা িব�ান ও  

গেবষণা অনুষদ 

অধ�াপক ডা. খান আবুল কালাম আজাদ 

অধ��, ঢাকা �মিডেকল কেলজ, ঢাকা 
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অনুষদ পিরিচিত 

কলা অনুষদ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. আবু �মা. �দেলায়ার �হােসন 

িডন 

কলা অনুষদ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অনুষদ�েলার মেধ� �াচীনতম ও সব�বৃহৎ। এই অনুষেদ িবভােগর সংখ�া ১৭। 

িবভাগ�েলা হেলা : বাংলা, ইংেরজী, আরবী, উদু�, ফারিস ভাষা ও সািহত�, সং�ৃত, পািল এ� বুি�� �ািডজ, ইিতহাস, 

দশ�ন, ইসলািমক �ািডজ, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা, িথেয়টার এ� 

পারফরম�া� �ািডজ, সংগীত, ভাষািব�ান, িব�ধম� ও সং�ৃিত এবং নৃত�কলা িবভাগ। িবভাগ�িলর অ�াকােডিমক 

কায��ম কলা অনুষেদর মাধ�েম স�� হয়। এ অনুষেদ িশ�াথ�ীর সংখ�া ৬৬৪০। �িত িশ�াবেষ� ২৩৭৮ জন ছা�-

ছা�ী ভিত� করা হয়। কম�রত স�ািনত িশ�েকর সংখ�া ৩১৪ জন। 

কলা অনুষেদর িবভাগসমূেহ ‘খ’ ইউিনেটর মাধ�েম �থম বষ� �াতক স�ান ��িণেত ছা�-ছা�ী ভিত� করা হয়। এ 

ছাড়াও কলা অনুষেদর ব�ব�াপনায় সামািজক িব�ান অনুষেদর অ�গ�ত ─ অথ�নীিত, �লাক�শাসন, সমাজিব�ান, 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা, রা�িব�ান, আ�জ�ািতক স�ক�, নৃিব�ান, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন, উইেমন এ� �জ�ার 

�ািডজ, পপুেলশন সােয়ে�স, �টিলিভশন চলি�� ও ফেটা�ািফ, ি�িমেনালিজ, �যাগােযাগ �বকল� িবভাগ এবং জাপান 

�ািডজ িবভাগ; আইন অনুষেদর আইন িবভাগ; জীবিব�ান অনুষেদর মেনািব�ান িবভাগ; আথ� এ� এনভায়রনেম�াল 

সােয়ে�স অনুষেদর ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ এবং পাঁচিট ইনি�িটউট যথা: সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট, 

িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট, ইনি�িটউট অব িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� 

ভালনােরিবিলিট �ািডজ এবং আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট-এ ‘খ’ ইউিনেটর মাধ�েম �থম বষ� �াতক স�ান ��িণেত 

ছা�-ছা�ীেদর ভিত� করা হয়।  

কলাভবেনর িবিভ� অনুষেদর জন� ��িণক� ব�ন, িমড-টাম� ও  �সিম�ার ফাইনাল পরী�ার ক� ব�নসহ িবিভ� 

অ�াকােডিমক ও �শাসিনক কাজ এ অনুষেদর মাধ�েম হেয় আসেছ। কলাভবন ও �লকচার িথেয়টার ভবেনর 

র�ণােব�েণর দািয়� অেনকাংেশ কলা অনুষেদর িডন পালন কেরন। এ অনুষদ �থেক বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় দুিট 

গেবষণা পি�কা �কািশত হয়। কলা অনুষেদর উেদ�ােগ কলাভবন ও �লকচার িথেয়টার ভবেন �ডব�া� সংেযাগ �দান 

করা হেয়েছ। অনুষেদর সব িবভাগীয় অিফস, �সিমনার এবং িশ�কবৃে�র চািহদা অনুযায়ী তাঁেদর অিফস-কে� 

ই�ারেনট সংেযাগ �দওয়া হেয়েছ। �ডব�া� ই�ারেনট-এর পিরিধ স�সারণ ও মােনা�য়ন �ি�য়াধীন। কলা 

অনুষেদর িবভাগ�েলােত  �কাস� প�িতর পিরবেত� �সিম�ার প�িত চালু করা হেয়েছ। পরী�ার ফলাফেল �বত�ন করা 

হেয়েছ �লটার ��ড ও িসিজিপএ প�িত।  
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ঐিতহািসক বটতলা ও অপরােজয় বাংলা এ অনুষদ ক�া�ােসই অবি�ত, যা �দখভােলর দািয়�ও �ধানত এ 

অনুষেদর। এছাড়া এ ক�া�ােসর সি�কেট রেয়েছ ঐিতহািসক মধুর ক�াি�ন, ডাকসু ভবন ও �ক�ীয় ��াগার। িশখ 

ধম�াবল�ীেদর পিব� উপসনালয় ��দুয়ারা নানকশাহী এ ক�া�াস সংল�। 

২০১৫-২০১৬ অথ� বছেরর িশ�া ম�ণালেয়র আওতায় অনু�য়ন বােজট �থেক ৯৯০.০০ (নয়শত ন�ই ল�) টাকার 

ব�য় স�িলত কম�সূিচ ঐিতহািসক কলাভবন ও �লকচার িথেয়টােরর পূণ�া� �মরামত ও সং�ার কাজ স�� হেয়েছ। 

২০১৮-২০১৯ িশ�াবেষ� স�� িবিভ� একােডিমক কায��ম : 

িশ�ার মােনা�য়ন শীষ�ক কম�শালা : কলা অনুষেদর উেদ�ােগ ৪ িদনব�াপী (২২-২৫ নেভ�র ২০১৮) ক�বাজার �হােটল 

িস প�ােলেস এক কম�শালা অনুি�ত হয়। 

কলা অনুষদ ব�ৃতামালা : কলা অনুষেদর উেদ�ােগ কলা অনুষদ ব�ৃতামালা-৩ (১২ আগ� ২০১৮), ব�ৃতামালা-৪ 

(০৯ অে�াবর ২০১৮),  ব�ৃতামালা-৫ (১১ নেভ�র ২০১৮), ব�ৃতামালা-৬ (০৫ �ফ�য়াির ২০১৯), ব�ৃতামালা-৭ (০৬ 

মাচ� ২০১৯) ও ব�ৃতামালা-৮ (২৩ এি�ল ২০১৯) অনুি�ত হয়। 

রবী� নজ�ল উৎসব : কলা অনুষেদর উেদ�ােগ রবী�-নজ�ল উৎসব ঢাকা িব�িবদ�ালয় ছা�-িশ�ক �কে� ২৭ 

�সে��র ২০১৮ অনুি�ত হয়। 

জাতীয় �শাকিদবস উপলে� কুইজ �িতেযািগতা ও নাটক: কলা অনুষেদর উেদ�ােগ জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর 

রহমােনর ৪৩তম শাহাদাত বািষ�কী উপলে�� ৩০ আগ� ২০১৮ ঢাকা িব�িবদ�ালয় ছা�-িশ�ক �কে�র 

অিডেটািরয়ােম ব�ব�ু জীবনােলখ�িভি�ক �লাকনাট� দেলর পিরেবশনায় ‘মুিজব মােন মুি�’ নাটক পিরেবশনা এবং 

ব�ব�ুর ‘অসমা� আ�জীবনী’ ��িভি�ক উ�ু� কুইজ �িতেযািগতা অনুি�ত হয়।  

িবতক� কম�শালা : কলা অনুষেদর উেদ�ােগ অনুষদভু� িবভাগ�েলার িশ�াথ�ীেদর অংশ�হেণ ১০ অে�াবর ২০১৮ এক 

িবতক� কম�শালা অনুি�ত হয়।  

�থম আ�ঃিবভাগ িবতক� �িতেযািগতা : কলা অনুষেদর উেদ�ােগ অনুষদভু� িবভাগ�েলার িশ�াথ�ীেদর অংশ�হেণ ২ 

িদনব�াপী (১৯-২০ জানুয়াির ২০১৯) িবতক� �িতেযািগতা অনুি�ত হয় এবং ময়মনিসংহ গীিতকা অবল�েন নৃত�কলা 

িবভােগর পিরেবশনায় নৃত�নাট� ম�য়ার পালা নাটম�েল অনুি�ত হয়।  

৫ম জাতীয় সাং�ৃিতক �িতেযািগতা �ফাকেলার অিলি�য়াড - ২০১৯ :  কলা অনুষেদর উেদ�ােগ নটরেডম কেলেজ ২ 

িদনব�াপী (১৫-১৬ �ফ�য়াির ২০১৯) সাং�ৃিতক �িতেযািগতা-২০১৯ অনুি�ত হয়। 

কলা অনুষদ বৃি� ২০১৯ : কলা অনুষেদর উেদ�ােগ অনুষদভু� িবভাগ�েলার মেধ� �থেক ৪২ জন িশ�াথ�ীেদর ২৫ 

�ফ�য়াির ২০১৯ আর. িস. মজুমদার অিডেটািরয়ােম কলা অনুষদ বৃি� ২০১৯ �দান করা হয়।  

Faculty of Arts (1921) 

The Faculty of Arts, the largest in the  University, consists of seventeen Departments : 

Department of Bangla, Department of English, Department of History, Department of Islamic 

History and Culture, Department of Philosophy, Department of Information Science and 

Library Management, Department of Arabic, Department of Islamic Studies, Department of 

Sanskrit, Department of Persian Language and Literature, Department of Pali and Buddhist 

Studies, Department of Urdu, Department of Linguistics, Department of Theatre and 
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Performance Studies, Department of Music, Department of World Religions and Culture and 

Department of Dance . The academic activities of these Departments are conducted by the 

Faculty of Arts. The Faculty of Arts has 6640 students. 2378 students are enrolled every 

academic year. We have 314 teachers currently working in this Faculty.  

 

পড়ােলখায় অসাধারণ সাফেল�র জন� ঢাকা িব�িবদ�ালয় কলা অনুষেদর িবিভ� িবভােগর ৪২জন 

�মধাবী িশ�াথ�ীেক বৃি� �দান করা হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. 

�মা. আখতা��ামান ২৫ �ফ�য়াির ২০১৯ আর িস মজুমদার আট�স িমলনায়তেন এক অনু�ােন 

�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িশ�াথ�ীেদর হােত বৃি�র �চক তুেল �দন। 

The admission of students into 1st year Honours classes in the Departments of the Arts 

Faculty is conducted through ÔKha Unit’. Besides, this Faculty conducts the admission  of 

students into the 1st year Honours classes, through ‘Gha’ unit, in the Department of 

Economics, Department of Political Science, Department of Public Administration, Department 

of Sociology, Department of  Mass Communication and Journalism, Department of 

International Relations, Department of Anthropology, Department of Peace and Conflict 

Studies, Department of Development Studies,  Department of Women and Gender Studies, 

Department of Population Sciences, Department of Television, Film and Photography,  

Department of Criminology, Department of Communication Disorders and Department of Japan 

Studies of the Faculty of Social Sciences, Department of Law of the Faculty of Law, 

Department of Psychology of the Faculty of Biological Sciences, Department of Geography and 

Environment of the Faculty of Earth and Environmental Sciences and five Institutes- the 

Institute of Social Welfare and Research, Institute of Education and Research, Institute of 

Health Economics, Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies and Institute of 

Modern Languages. 

Distribution of classrooms for different departments situated at the Arts Building and 

allocation of space for various academic and administrative activities including Mid-term and 

Semester Final Examinations are scheduled by the Faculty of Arts. The maintenance of the 



15 
 

Arts Faculty Building and the Lecture Theatre Building is carried out by the Dean of the 

Faculty of Arts.  

Two research journals, one in Bengali and the other in English, are published every year from 

the Faculty. At the initiative of the Faculty, broadband connection has been installed at the 

Arts Faculty Building and the Lecture Theatre. In addition, broadband connection has been 

extended to all the offices of the Faculty and seminar rooms and teachers’ rooms as per their 

need. Internet connection has been set up at the Department of Psychology and the office of 

the Proctor of the university located at the Arts Building. 

The historical Battola and the Aparajeyo Bangla are located at Arts Faculty campus. The 

responsibility of looking after these historic places mainly lies with this Faculty. Also situated 

around here are the Madhur Canteen, the DUCSU Building and the Dhaka University Central 

Library. Guruduwara Nanakshahi, the holy temple of the Shikh community, is adjacent to the 

Faculty. 

The University Authority is now doing a comprehensive renovation work for the historical 

Arts Building and the Lecture Theatre with Tk. 990 lac released from the non-ADP budget of 

the Ministry of Education in 2015-2016 fiscal year, which was duly approved by the Ministry 

of Finance. It is to be noted that the construction work is about to be completed soon. 

 

িব�ান অনুষদ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �তাফােয়ল আহমদ �চৗধুরী 

িডন 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িত�ালে� ১৯২১ সেন িব�ান অনুষদ পদাথ�, গিণত এবং রসায়ন িবভাগ িনেয় একােডিমক কায��ম 

�� কের। অনুষেদর বত�মান িবভাগ�েলা: (১) পদাথ� িব�ান, (২) গিণত, (৩) রসায়ন, (৪) পিরসংখ�ান, (৫) তাি�ক 

পদাথ� িব�ান, (৬) বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ, (৭) ফিলত গিণত এবং (৮) িথওেরিটক�াল এ� 

কি�উেটশনাল �কিমি� িবভাগ। এ অনুষেদ চার বছর �ময়ািদ িব. এস. (স�ান), এক বছর �ময়ািদ মা�াস�, দুই বছর 

�ময়ািদ এম. িফল. এবং িতন বছর �ময়ািদ িপএইচ.িড. �কােস� িশ�াকায��ম িবদ�মান রেয়েছ। ২০০৫-২০০৬ িশ�াবষ� 

�থেক িব�ান অনুষেদ �লটার ��িডং িসে�ম �বত�ন করা হেয়েছ। িব. এস. (স�ান) ��িণেত কৃিত�পূণ� ফলাফেলর 
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জন� অনুষেদর িবভাগসমূেহর ছা�-ছা�ীেদর িডন স�াননা �দান করা হয়। অনুষেদ িতনিট িরসাচ� �স�ার রেয়েছ: (১) 

�বাস �স�ার ফর এ�াডভা�ড �ািড এ� িরসাচ� ইন ন�াচারাল সােয়�, (২) �সিমক�া�র �টকেনালিজ িরসাচ� �স�ার, 

(৩) অগ�ািনক পিলউেট�স িরসাচ� �স�ার। িব�ান অনুষেদর জান�ালিটর ২িট সংখ�া (জুলাই ও জানুয়াির) �কািশত হয়। 

জান�ােলর নাম- “ঢাকা ইউিনভ�ািসিট জান�াল অব সােয়�”। 

 

িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ৯ িডেস�র ২০১৯ িব�িবদ�ালয় 

�ক�ীয় �খলার মােঠ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ৫২তম সমাবত�েন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মহামান� 

রা�পিত এবং িব�িবদ�ালেয়র চ�াে�লর জনাব �মা. আবদুল হািমদ-�ক স�ানসূচক ��� উপহার �দন। 

Faculty of Science (1921) 

Dhaka University opened its doors to the students on the 1st of July 1921 with only three 

faculties, namely the Faculty of Science, the Faculty of Arts and the Faculty of Law. The 

Faculty of Science started its journey with three Departments - Physics, Mathematics and 

Chemistry. The Faculty has undergone significant changes over the years. New Departments 

have been established with the increased demand of time and increase in the number of 

students. Subsequently, new facilities have been created to meet the needs of those new 

Departments. Now, the Faculty consists of eight Departments, which are (1) Physics, (2) 

Mathematics, (3) Chemistry, (4) Statistics, (5) Theoretical Physics, (6) Biomedical Physics & 

Technology, (7) Applied Mathematics and (8) Theoretical and Computational Chemistry. The 

Faculty of Science offers a four-year BS Honours course and a one-year MS course (both in 

thesis and non-thesis group). This Faculty is also offering a two-year M. Phil degree and a 

three-year Ph. D degree. The Faculty has introduced a uniform Letter Grading System from 

2005-2006 academic session. The students of the Faculty are given the Dean’s Award for 

outstanding results in the BS Honours examination. There is three Research Centres in the 

Faculty: (1) Bose Centre for Advanced Study and Research in Natural Sciences (2) 

Semiconductor Technology Research Centre and (3) Organic Pollutants Research Centre. 
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Journal of Science is the research journal of the Faculty and is published half-yearly in 

January and July as two issues per annual volume.   

আইন অনুষদ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �মা. রহমত উ�াহ 

িডন 

১৯২১ সােল �িত�াল� হেত ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িতি�ত িতনিট অনুষেদর মেধ� আইন অনুষদ একিট। ১৯৭৩ সাল 

পয�� আইন অনুষেদর অধীেন �ধুমা� দু’বছর �ময়ািদ �াতক �কাস� এলএল. িব. (সা��কালীন) চালু িছল। ১৯৭৩-৭৪ 

িশ�াবষ� হেত এলএল. িব. (সা��কালীন) �কােস�র পিরবেত� িতন বছর �ময়ািদ এলএল. িব. (অনাস�) �কাস� এবং 

১৯৭৭-৭৮ িশ�াবষ� হেত এলএল.িব. (অনাস�) �কােস�র �ময়াদ চার বছের বিধ�ত করা হয়। ১৯৭৬-৭৭ িশ�াবষ� হেত 

এক বছর �ময়ািদ এলএল. এম. �কাস� চালু আেছ। এছাড়াও আইন অনুষেদর অধীেন এম. িফল ও িপএইচ. িড িডি� 

�দান করা হয়। 

২০০৪-২০০৫ িশ�াবষ� হেত এলএল. িব. (স�ান) ��িণেত নতুন �বিত�ত িসেলবাস অনুযায়ী পরী�া ১৭০০ ন�েরর 

পিরবেত� ২৩০০ ন�ের উ�ীত করা হয়। ২০১০-২০১১ িশ�াবষ� �থেক ��িডং িসে�ম চালু হয় এবং িশ�াথ�ীেদর 

এলএল. িব. (স�ান) িডি�র জন� ২৪িট িবষেয়র িবপরীেত ২২০০ ন�র, ১৩২ ��িডট এবং �মৗিখক ১০০ ন�র ৬ 

��িডট সমতুল�, সব�েমাট ২৩০০ ন�র ১৩৮ ��িডেটর পরী�া িদেত হয়। ২০০৫-২০০৬ িশ�াবষ� হেত মা�ার অব 

লজ (�জনােরল এ� ��শালাইজড) �কাস� �বত�ন করা হয়। 

আইন অনুষেদ ঢাকা িব�িবদ�ালয় ল জান�াল (ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ািডজ পাট�-এফ) িনয়িমত �কািশত হে�। অনুষেদর 

অধীেন ঢাকা িব�িবদ�ালয় মুট �কাট� �সাসাইিট এবং ি�িনক�াল িলগ�াল এডুেকশন ি�িনক আেছ।  

Faculty of Law 

The Faculty of Law at the University of Dhaka began its journey from the foundation of the 

University in 1921. Since then, the Faculty of Law has been contributing enormously to the 

legal education in the country. Until 1973, it offered a two-year LL.B. evening programme. 

During the 1973-1974 session, it introduced a three-year LL.B. Honours course in lieu of the 

evening programme. The duration of this course was subsequently extended to four years in 

the 1977-1978 academic session. Since 1976-1977 session, a one-year LL.M. course has been in 

place. The Faculty offers two research degrees in Law, namely M. Phil and Ph D.  
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১৩ জানুয়াির ২০১৯ তািরেখ ২০১৮-১৯ িশ�াবেষ�র ওিরেয়ে�শন ��া�ােম নতুন িশ�াথ�ীর 

উে�েশ� ব�ব� রাখেছন আইন অনুষেদর স�ািনত িডন �েফসর ড. �মা. রহমত উ�াহ। 

Under the revised syllabus newly introduced in the 2004-2005 session for the students of LL.B. 

(Honours), the marks for the subjects offered in the undergraduate programme was increased 

from 1700 to 2300. In the grading system introduced in session 2010-2011. 2200 marks 

equivalent to 132 credits were distributed against 24 subjects offered at the undergraduate 

level and 100 marks equivalent to 6 credits were distributed against four viva-voce exams 

taken at the end of each year. In total, 2300 marks are equivalent to 138 credits. In 2005-2006 

session, the Master of Laws (General & Specialized) course was introduced.  

 

িবজেনস �ািডজ অনুষদ (১৯৭০) 

 

অধ�াপক ড. মুহা�দ আ�ুল মঈন 

িডন (ভার�া�) 

১৯২১ সেন ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িত�ার পর কলা অনুষেদর আওতায় �া�ন বািণজ� িবভাগ �িতি�ত হয়। ১৯৭০ সেন 

ব�ব�াপনা ও িহসাব িব�ান িবভাগ িনেয় বািণজ� অনুষদ �িতি�ত হয়। ১৯৭৪ সেন মােক�িটং এবং িফন�া� ও ব�াংিকং 

িবভাগ দু-িট �িতি�ত হয়। অনুষেদ ১৯৭৭-১৯৭৮ িশ�াবষ� �থেক �সিম�ার প�িত চালু রেয়েছ। ১৯৯৫ সেন বািণজ� 

অনুষেদর নাম পিরবত�ন কের িবজেনস �ািডজ অনুষদ নামকরণ করা হয়। ১৯৯৪-১৯৯৫ িশ�াবেষ� অনুষেদর িডি�র 

নাম িব. কম (অনাস�) এবং এম. কম-এর পিরবেত� যথা�েম িব. িব. এ (অনাস�) এবং এম. িব. এ করা হয়। একই 

িশ�াবষ� �থেক িব. কম (অনাস�)-এর পিরবেত� ৪ বছর �ময়ািদ িব. িব. এ ��া�াম করা হেয়েছ। ২০০৪ সেন ব�াংিকং 

এবং ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�� � নােম দু’িট নতুন িবভাগ সংেযাজন করা হয়। ঢাকা িব�িবদ�ালেয় ২০০৭-
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২০০৮ িশ�বষ� �থেক টু�িরজম ও �হােটল ম�ােনজেম� িবভাগ এবং ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ নােম দু’িট িবভাগ 

�খালা হয়। পের টু�িরজম ও �হােটল ম�ােনজেম�-এর নাম পাে� টু�িরজম ও হসিপটািলিট ম�ােনজেম� এবং ব�াংিকং-

এর নাম পাে� ব�াংিকং ও ইনসু�ের� িবভাগ করা হয়। ২০১৬ সােল অরগানাইেজশন ��ােটিজ ও িলডারশীপ নােম 

একিট নতুন িবভাগ �খালা হয়। বত�মােন অনুষেদ ০৯িট িবভাগ রেয়েছ। 

Faculty of Business Studies 

The Faculty of Business Studies has a long history. The Department of Commerce was 

established under the Faculty of Arts of the University of Dhaka in the year 1921. This 

Department emerged as an independent Faculty in 1970 with only two Departments: the 

Department of Management Studies and the Department of Accounting Information System. 

The Department of Marketing and the Department of Finance were created in 1974. The 

semester system was introduced in this Faculty from the session 1977-1978. The Faculty of 

Commerce was renamed as the Faculty of Business Studies in 1995. During 1994-95, the names 

of the B.Com. (Hons.) and M.Com. degrees were changed to BBA and MBA degrees 

respectively. From the same academic session, the 4-year BBA programme was introduced in 

place of 3-year B.Com. (Hons) programme. The one-year M.Com. programme was also renamed 

as MBA programme. During the year 2004, two more Departments were created under this 

Faculty namely the Department of Banking and the Department of Management Information 

Systems (MIS). During the academic session 2007-2008, two other Departments were again 

added to this Faculty namely the Department of Tourism & Hospitality Management and the 

Department of International Business. 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মহামান� রা�পিত এবং িব�িবদ�ালেয়র চ�াে�লর জনাব �মা. আবদুল হািমদ ৯ িডেস�র ২০১৯ 

িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় �খলার মােঠ িব�িবদ�ালেয়র ৫২তম সমাবত�ন অনু�ােন সমাবত�ন ব�া জাপােনর �টািকও িব�িবদ�ালেয়র কসিমক �র 

িরসাচ� ইনি�িটউেটর পিরচালক ও �নােবল িবজয়ী পদাথ�িব�ানী অধ�াপক ড. তাকািক কািজতােক ‘ড�র অব সােয়�’ িডি� �দান কেরন। 
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সামািজক িব�ান অনুষদ (১৯৭০) 

 

অধ�াপক ড. সােদকা হািলম 

িডন 

সামািজক িব�ান অনুষদ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মেধ� সবেচেয় �বিচ��পূণ� একােডিমক শাখা িহেসেব িবেবিচত। এই 

অনুষদিট ২রা অে�াবর, ১৯৭০ সােল �িত�ার পর �থেকই মানুেষর সং�ৃিত, সমাজ, রাজনীিত ইত�ািদ �বিচ��পূণ� 

একােডিমক �ান শাখােক অ�ভু�� কেরেছ �য�েলা তাি�কভােব এবং সেরজিমেন �া� তেথ�র িভি�েত গেবষণা 

স�াদন কের। িশ�াথ�ীেদর একােডিমক এবং �পশাগত উ�য়েনর জন� তােদরেক আ�ঃশা�ীয় �ান, দ�তা, মূল�েবাধ 

�দােনর উে�েশ� এই অনুষেদ বত�মােন ১৬িট একােডিমক িবভাগ রেয়েছ। এ�েলা হল - অথ�নীিত িবভাগ, রা�িব�ান 

িবভাগ, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ, সমাজিব�ান িবভাগ, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ, �লাক�শাসন িবভাগ, 

নৃ-িব�ান িবভাগ, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ, উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ, 

�ডেভলপেম� �ািডজ িবভাগ, �টিলিভশন িফ� এ� ফেটা�ািফ িবভাগ, ি�িমেনালিজ িবভাগ, কিমউিনেকশন 

িডজঅড�ারস িবভাগ, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ এবং জাপািনজ �ািডজ িবভাগ। এই িবভাগসমূহ অনাস� 

ও মা�াস� পয�ােয় িবিভ� �কাস� এবং নানামাি�ক গেবষণার সুেযাগ �দান কের যা মূলত এই অনুষেদ একিট 

সহেযািগতামূলক একােডিমক পিরেবশ �তির কের �যিট �কারা�ের �মাট িশ�াথ�ী এবং িশ�কেদরেক পূণ� গেবষণার 

ল�� অজ�েন সহায়তা কের। 

সামািজক িব�ান অনুষেদর একজন িডন দুই (০২) বছেরর জন� িনব�ািচত হন এবং অনুষেদর যাবতীয় কম� যথা - ভিত� 

�ি�য়া, অথ�ব�ব�া এবং অনুষদভু� কম�চারীেদরেক িব�িবদ�ালেয়র নীিতমালা অনুযায়ী পিরচািলত কেরন। 

এছাড়াও সামািজক িব�ান অনুষদ Social Science Review এবং সামািজক িব�ান পি�কা নােম দুিট একােডিমক 

জান�াল �কাশ কের। 

Faculty of Social Sciences 

The Faculty of Social Sciences is the most diverse academic unit of the University of Dhaka. 

This Faculty was founded on 2 October 1970 and since then accommodated a wide range of 

academic disciplines that study human culture, society and politics, and are theoretically 

based and empirically well evidenced. 

Imparting interdisciplinary knowledge, skills, and values to students in order to contribute to 

their academic and professional development it is organized into 16 academic Departments. 

The Departments are: Economics, Political Science, International Relations, Sociology, Mass 
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Communication and Journalism, Public Administration, Anthropology, Population Sciences, 

Peace and Conflict Studies, Women and Gender Studies, Development Studies, Television, Film 

and Photography, Criminology, Communication Disorders, Printing and Publication Studies, 

and Japanese Studies. 

 
ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন 

আহমাদ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক ১ �সে��র ২০১৯ সামািজক িব�ান অনুষেদর 

ত�াবধােন পিরচািলত “িশ� িদবায� �ক�”-এর আনু�ািনক উে�াধন কেরন।  

These departments offer an array of courses both in undergraduate and postgraduate 

programmes along with plethora of research opportunities. The Departments provide 

supportive educational setting to ensure that students as well as the Faculty members utilize 

their full potential. 

The Faculty of Social Sciences is headed by the Dean who is elected for a term of two years. 

The Dean runs the general activities, admission, finances, and personnel administration in line 

with the university’s policies. 
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জীবিব�ান অনুষদ (১৯৭৪) 

 

অধ�াপক ড. �মা. ইমদাদুল হক 

িডন 

জীবিব�ান অনুষদ ১৯৭৪ সেন ৫িট িবভাগ িনেয় �িতি�ত হয়। এই অনুষেদ মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ, উি�দিব�ান, 

�ািণিবদ�া, �াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান, মেনািব�ান, অণুজীব িব�ান, মৎস�িব�ান, িচিকৎসা মেনািব�ান, িজন 

�েকৗশল ও জীব�যুি�, এডুেকশনাল এ� কাউে�িলং সাইেকালিজ এবং পাবিলক �হলথ নােম ১১িট িবভাগ রেয়েছ। 

গাহ��� অথ�নীিত কেলজ (আিজমপুর), বাংলােদশ গাহ��� অথ�নীিত কেলজ (�ীন �রাড), ন�াশনাল কেলজ অব �হাম 

ইকনিম� (লালমািটয়া), ময়মনিসংহ গাহ��� অথ�নীিত কেলজ (ময়মনিসংহ) এবং আিকজ কেলজ অব �হাম ইকনিম� 

(ধানমি�) এই পাঁচিট কেলজ অনুষেদর অ�ীভূত কেলজ। 

 

The Faculty of Biological Sciences (1974) 

The Faculty of Biological Sciences was established in 1974 with five Departments. At present 

the Faculty has 11 Departments, namely Soil, Water and Environment, Botany, Zoology, 

Biochemistry and Molecular Biology, Psychology, Microbiology, Fisheries, Clinical Psychology, 

Genetic Engineering and Biotechnology, Educational and Counseling Psychology and the Public 

Health. 

Besides the above 11 departments there are five affiliated colleges, namely the College of 

Home Economics (Azimpur), Bangladesh College of Home Economics (Green Road), National 

College of Home Economics (Lalmatia), Mymensingh College of Home Economics and Akij 

College of Home Economics. 
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ফােম�সী অনুষদ (১৯৯৫) 

 

অধ�াপক ড. এস এম আ�ুর রহমান 

িডন 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় ১৯৬৪ সােল ফােম�সী িবভাগ �িত�ার মাধ�েম বাংলােদেশ ফােম�সী িশ�া কায��ম �� হয়। ১৯৬৪-

১৯৬৫ িশ�াবষ� �থেক ঢাকা িব�িবদ�ালেয় িতন বছর �ময়ািদ িব. ফাম�. (স�ান) এবং ১৯৬৮-১৯৬৯ িশ�াবষ� �থেক 

এম. ফাম�. �কাস� চালু করা হয়। 

১৯৯৫ সােল ফােম�সী অনুষদ �িতি�ত হয় এবং ১৯৯৬ সােল ৩ বছর �ময়ািদ িব. ফাম�. (স�ান) �কাস�েক ৪ বছর 

�ময়ািদ িব. ফাম�. (স�ান) �কােস� উ�ীত করা হয়। ২০০৩ সােল ফােম�সী িবভাগেক অবলু� কের িব. ফাম�. (স�ান) 

�কাস� িডেনর অধীেন ন�� করা হয় এবং মা�াস� পয�ােয় ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ, ি�িনক�াল ফােম�সী এ� 

ফাম�ােকালজী িবভাগ ও ফাম�ািসউিটক�াল �টকেনালজী িবভােগর কায��ম �� হয়। অনুষেদর উে�িখত িবভাগ সমূেহ 

এম. ফাম�. ছাড়াও এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. িডি� �দান করা হয়। পরবত�ীেত ২০১০-২০১১ িশ�াবষ� �থেক 

ফােম�সী অনুষেদ পাঁচ বছর �ময়ািদ �পশাগত িব. ফাম�. �কাস� চালু করা হয়। িসি�েকেটর ২৫.৫.২০১৪ তািরেখর িস�া� 

অনুযায়ী ফােম�সী িবভােগর কায��ম পুনরায় �� করা হয়। 

�িত বছর এ অনুষেদ িনয়িমতভােব �সিমনার/িসে�ািজয়ােমর আেয়াজন করা হয়। ২০০২ সাল হেত ফােম�সী অনুষদ 

িনয়িমতভােব ি�-বািষ�ক িভি�েত The Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences  নােম একিট 

জান�াল �কাশ কের আসেছ। ফােম�সী অনুষেদর �মধাবী ছা�-ছা�ীেদর জন� িবিভ� পুর�ার ও বৃি� (িডন� অ�াওয়াড�, 

বদ�ে�ছা গফুর �মেমািরয়াল �া� ফা�) এবং �ণ�পদক (কথািশ�ী সরদার জেয়ন উ�ীন �গা� �মেডল) �দান করা 

হয়। 

 

Faculty of Pharmacy 

The 3-years Bachelor of Pharmacy (Hons.) course was introduced in 1964 and a 1-year Master 

of Pharmacy course started in 1968. The Faculty of Pharmacy started functioning since 1995 

and the 4-year Bachelor of Pharmacy (Hons.) course was started in 1996. According to a 

decision of the syndicate in 2003, the Department of Pharmacy under the Faculty of Pharmacy 

was abolished and the 4-year Bachelor of Pharmacy (Hons.) course was taken under the 

control of the Dean of the Faculty. There are three departments namely Department of 

Pharmaceutical Chemistry, Department of Clinical Pharmacy & Pharmacology and Department 
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of Pharmaceutical Technology, which offer postgraduate courses. From 2010-2011 session the 

Faculty of Pharmacy started a five-year Bachelor of Pharmacy professional programme. 

According to a syndicate decision (25.5.2014) Department of Pharmacy again started its 

activity. 

 
Vice-Chancellor and the Deans are present in an international conference 

of Ethnopharmacology (ISE-SFEC-2018) in Senate Bhaban, University of 

Dhaka. The Honourable Minister of Science and Technology Mr Yasef 

Osman, The Indian High Commissioner, The Emeritus Professor Dr. A. K. 

Azad Chowdhury and The Director General of Drug Admintration Major 

General Mustafizur Rahman were also present. 

The Faculty has been regularly publishing the peer-reviewed biannual scientific journal 

entitled, The Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences from 2002. The Faculty of 

Pharmacy has introduced awards (e, g, Dean's award), scholarships (e. g. Badrunnessa Gafur 

Memorial Trust scholarship) and Gold medals (e, g, Kothashilpee Sardar Joinuddin Memorial 

Gold Medal) for the meritorious students of the Faculty. 
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আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদ (২০০৮) 

 

অধ�াপক ড. �মা. কাউসার আহা�দ 

িডন (ভার�া�) 

একােডিমক পিরষেদর সুপািরশ�েম ও িসি�েকট ��ােবর (১৭-০৬-২০০৮) পিরে�ি�েত িসেনেটর ২৬/০৬/২০০৮ 

তািরখ কতৃ�ক অনুসমিথ�ত হেয় ঢাকা িব�িবদ�ালয় আেদশ ১৯৭৩-এর ১ম সংিবিধ অনুযায়ী ৩িট নতুন অনুষেদর মেধ� 

আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদিটর সূচনা হয়। অনুষেদর পূণ� কায��ম এখন সু�ুভােব পিরচািলত হে�। 

অনুষেদর অধীেন বত�মােন িবভাগসমূহ হেলা : ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ, ভূত� িবভাগ, সমু�িব�ান িবভাগ, দুেয�াগ 

িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ এবং আবহাওয়া িব�ান িবভাগ।  

অনুষেদর অিফেসর জন� কাজ�নহল� সােয়� ক�ােফেটিরয়ার �দাতলার পূব�িদক বরা� �দয়া হয় এবং বত�মােন ওই 

�ানিটেক পূণ�া� অিফেস পিরণত করা হেয়েছ।  

উ� অনুষেদর অধীেন ৬৬ জন িশ�ক, ৯০০ জন ছা�/ছা�ী এবং ৪৫ জন কম�কত�া-কম�চারী রেয়েছ। এই অনুষদ 

সমতা িন�পণ কিমিটর কাজ কের থােক। িপএইচ. িড. সাব-কিমিট, জান�াল কিমিট এবং অনুষেদর সভা�েলােত িডন 

সভাপিত� কেরন। ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ, ভূত� িবভাগ, সমু�িব�ান িবভাগ দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ 

এবং আবহাওয়া িব�ান িবভােগর অধ�াপকবৃ� উ� অনুষদ সভায় সদস� িহসােব উপি�ত থােকন।  

Faculty of Earth and Environmental Sciences (2008) 

The Faculty of Earth and Environmental Sciences was founded on 17 June 2008 to consolidate 

the University of Dhaka’s research and teaching in Earth and Environmental Sciences. It 

started functioning from 20 August 2008. The Faculty office is located within the Curzon Hall 

Campus and occupies the eastern wing of the 1st floor of the Science Cafeteria building. It is a 

fully functioning office and started operating initially with the help of the UGC which 

provided a desktop computer and a multimedia projector. 

There are five Departments in this Faculty: Department of Geography and Environment, 

Department of Geology, Department of Oceanography, Department of Disaster Science and 

Management and Department of Meteorology. The Department of Geography and Environment 

is located in the Science Annex Campus and the Department of Geology is located in the 

Curzon Hall Campus. The Faculty at present consists of 66 teachers, over 900 students, and 45 

office staff. 

The Dean is the ex-officio Chair of the meetings of the chairmen/chairpersons of the 

Departments where academic matters and other important issues related to students and 

Faculty members are discussed. The Dean convenes the meeting of the Ph. D sub-committee, 



26 
 

Equivalence Committee, and the Faculty Journal Committee and chairs the Faculty meetings. 

All professors of the two Departments take part in the Faculty meetings. 

ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদ (২০০৮) 

 

অধ�াপক ড. �মা. হাসানু�ামান 

িডন 

১৯৭৩ সােলর ঢাকা িব�িবদ�ালয় আেদশ �থম অধ�ােদশ বেল একােডিমক কাউি�ল এবং িসি�েকেটর সুপািরেশর 

��ি�েত িসেনেটর অনুেমাদন�েম ফিলত পদাথ� িব�ান, ইেলক�িন� এ� কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং িবভাগ, ফিলত 

রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ এবং কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ িনেয় ২০০৮ সােলর জুন মােস 

বাংলােদেশর জাতীয় চািহদার কথা িবেবচনায় �রেখ দ� �েকৗশলী এবং �যুি�িবদ �তিরর উে�েশ� ইি�িনয়ািরং এ� 

�টকেনালিজ অনুষদ �িতি�ত হয়। বাংলােদেশর পাবনার �পপুের ��ািবত পারমাণিবক িবদু�ৎ �কে�র জন� এবং 

পরমাণু শি�র সু�ু ব�বহােরর উে�েশ� �েয়াজনীয় পরমাণু িব�ানী �তিরর ল�� িনেয় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িসি�েকেটর 

২৯/০৮/২০১০ তািরেখর সভার িস�া� �মাতােবক অ� অনুষেদ িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ �িত�া করা হয় এবং 

২০১২-২০১৩ িশ�াবষ� হেত মা�াস� ��া�ােমর মাধ�েম একােডিমক কায��ম �� হয়। বত�মােন অনাস� এবং মা�াস� 

��া�াম চালু রেয়েছ। এছাড়া ৩০/০৯/২০১৪ তািরেখর িসি�েকট সভায় �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ 

�খালার অনুেমাদন করা হয় এবং ২০১৫-২০১৬ িশ�াবেষ� অনাস� ��া�ােম ভিত�র মাধ�েম উ� িবভােগর একােডিমক 

কায��ম �� করা হয়। ৩০/০৯/২০১৪ তািরেখর িসি�েকট সভায় ফিলত পদাথ� িব�ান, ইেলক�িন� এ� 

কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং িবভাগ �ক পিরবত�ন কের ইেলকি�ক�াল ও ইেলক�িনক ইি�িনয়ািরং িবভােগ �পা�র করা 

হয়। ২০১৯ সােল ২০১৫-২০১৬ িশ�াবেষ�র ১৩জন �মধাবী ছা�-ছা�ীেদরেক িডন’স অ�াওয়াড� �দান করা । 

অনুষদভু� ৩িট ইনি�টউট এবং ৭ িট কেলজ রেয়েছ।  

Faculty of Engineering and Technology (2008) 

The Faculty of Engineering and Technology started its journey on 26 June 2008 in accordance with 

the first ordinance of Dhaka University Order, 1973 and the recommendation of the academic 

council and the syndicate followed by approval of the senate. The Faculty consists of three 

Departments: Applied Physics Electronics & Communication Engineering, Applied Chemistry & 

Chemical Engineering and Computer Science & Engineering. Considering the national demand of 

Bangladesh this Faculty was established to produce skilled manpower in the engineering and 

technology field. The Department of Nuclear Engineering was established under this Faculty 

through the approval of the syndicate meeting dated 29 August 2010. This Department started a 

4-year Honours (8 semesters) programme from 2013-2014 session and M.Sc programme from 2012-

2013. Besides, the Department of Robotics & Mechatronics Engineering was established under this 
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Faculty through the approval of the syndicate meeting dated 30 September 2014. The Department 

has been offering a 4-year Honours programme since 2015-2016 session. The Department of 

Applied Physics Electronics & Communication Engineering was changed to the Department of EEE 

in the syndicate meeting on 30 September 2014. Under this Faculty there are three institutes and 

seven affiliated colleges.  

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ  অনুষেদর উেদ�ােগ “�েকৗশল ও �যুি� উ�াবন” িবষয়ক 

দু’িদন ব�াপী ২য় আ�জ�ািতক সে�লন ২৩ িডেস�র ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন �� 

হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত �থেক এই সে�লন উে�াধন কেরন। 

চা�কলা অনুষদ (১৯৪৮-২০১৬) 

 

অধ�াপক িনসার �হােসন 

িডন 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র চা�কলা অনুষদ �দেশর িশ�কলা িশ�ার �থম িবদ�াপীঠ এবং িশ�কলা তথা সং�ৃিতচচ�ার �ধান 

�াণেক� এই িশ�া �িত�ানিট �িতি�ত হয় ১৯৪৮ সেন। িশ�াচায� জয়নুল আেবিদেনর �নতৃে� �দেশর বেরণ� 

িশ�ীেদর সি�য় সহেযািগতায় গভন�েম� আট� ইনি�িটউট’ নােম এই িশ�া �িত�ানিটর কায��েমর সূচনা হয় ঢাকার 

জনসন �রােডর ঢাকা ন�াশনাল �মিডেকল ইনি�িটউট হাসপাতােলর একিট অংেশ। �িত�ানিট ১৯৫২ সেন 

�স�নবািগচার একিট বািড়েত �ানা�িরত হয় এবং পের ১৯৫৬ সেন শাহবােগ এখনকার িনজ� ভবেন আেস। �থেম 

সুকুমার কলা (বত�মােন অ�ন ও িচ�ায়ণ) এবং বািণিজ�ক িশ�কলা (বত�মােন �ািফক িডজাইন) Ñ এই দু’িট িবভাগ 

িনেয় �� হেয়িছল চা�কলা িশ�ার কায��ম। অতঃপর এই িশ�া �িত�ােন �াচ�কলা (১৯৫৫), মৃৎিশ� (১৯৬২), 
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ভা�য� (১৯৬৩) এবং কা�িশ� (১৯৬৮) িবভাগ চালু হয় এবং ১৯৬৩ সন �থেক পাঠ��েম িশ�কলার ইিতহাস িবষয়িট 

যু� হয়। 

১৯৮৩ সেনর ১ �সে��র বাংলােদশ চা� ও কা�কলা মহািবদ�ালয় একিট ইনি�িটউট িহসােব ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

অ�ভু�� হয় এবং ২০০৮ সােলর ২ আগ� �থেক ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র একিট অনুষদ িহসােব এই �িত�ােনর 

কায��ম �� হয়। ১৯৯২-৯৩ িশ�াবষ� �থেক এখােন �াতক (পাস) �কােস�র �েল অনাস� �কাস� �� হয়। বত�মােন এ 

অনুষেদ ৮িট িবভাগ রেয়েছ। এসব িবভােগ �মাট ৬৩ জন িশ�ক �ায়ীভােব কম�রত আেছন।  

 

জয়নুল উৎসব ২০১৯ অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 

মাননীয় িশ�াম�ী ডা. দীপু মিন (এমিপ) এবং মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান, ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ।  

Faculty of Fine Arts 

Shilpacharya Zainul Abedin established the Government Institute of Art in 1948 which was the 

first educational art institute in this country and eventually became the main centre of art and 

cultural practice. In the beginning, there were six teachers (Anwarul Huq, Quamrul Hasan, 

Safiuddin Ahmed, Habibur Rahman and Syed Ali Ahsan), with Zainul Abedin as the Principal, and 

eighteen students. The activities of this institute started with two Departments – Fine Art (at 

present Drawing and Painting) and Commercial Art (at present Graphic Design). The institute 

started in DNMI Hospital building at Johnson Road in Dhaka. In 1952 the Institute was moved to a 

building at Segun Bagicha, and then in 1956, it was moved to its own premises at Shahbagh. 

In 1983 this college merged as an institute with Dhaka University. Honours courses were 

introduced from the 1992-93 session. The institute was turned into the Faculty of Fine Art of 

Dhaka University in 2008. At present, there are eight Departments in this Faculty. There are 63 

permanent teachers.  
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িবভােগর �চয়ারম�ানবৃ� 

�িমক িবভাগ �চয়ারম�ান 

১ বাংলা িবভাগ অধ�াপক ড. �সয়দ আিজজুল হক 

২ ইংেরজী িবভাগ অধ�াপক ড. �নিভন ফিরদা 

৩ আরবী িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. আবদুল কািদর 

৪ ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ 
অধ�াপক ড. �মা. আবুল কালাম সরকার 

(১১.১১.২০২০) 

৫ উদু� িবভাগ 
ড. রিশদ আহমদ 

(১১.১১.২০২০) 

৬ সং�ৃত িবভাগ নিমতা ম�ল 

৭ পািল এ� বুি�� �ািডজ িবভাগ অধ�াপক ড. সুমন কাি� বড়ুয়া 

৮ ইিতহাস িবভাগ অধ�াপক ড. নু�ল �দা আবুল মনসুর 

৯ দশ�ন িবভাগ অধ�াপক ড. এ �ক এম হা�নার রশীদ 

১০ ইসলািমক �ািডজ িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. শামসুল আলম 

১১ ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. �মাশারফ �হাসাইন ভূইয়া 

১২ তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ অধ�াপক ড. কাজী �মা�াক গাউসুল হক 

১৩ ভাষািব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. সালমা নাসরীন  

১৪ িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ �মা. আিশকুর রহমান 

১৫ সংগীত িবভাগ িমেসস টু�া সম�ার 

১৬ িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ ড. ফাজরীন �দা 

১৭ নৃত�কলা িবভাগ অধ�াপক �রজওয়ানা �চৗধুরী 

১৯ পদাথ� িব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. এিবএম ওবায়দুল ইসলাম 

১৯ গিণত িবভাগ অধ�াপক ড. �সিলনা পারভীন 

২০ রসায়ন িবভাগ অধ�াপক ড. �তাফােয়ল আহেমদ �চৗধুরী 

২১ পিরসংখ�ান িবভাগ 
অধ�াপক �মা. লুৎফর রহমান 

(০৪.১২.২০২০) 

২২ তাি�ক পদাথ�িব�ান িবভাগ ড. �মাহা�দ তানভীর হািনফ 

২৩ বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ িবভাগ ড. �মাহা�দ আবদুল কািদর 

২৪ ফিলত গিণত িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. শওকত আলী 

২৫ িথওেরিটক�াল এ� কি�উেটশনাল �কিমি� িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. ছাইফুল ইসলাম 

২৬ আইন িবভাগ অধ�াপক ড. নাইমা হক 

২৭ ম�ােনজেম� িবভাগ অধ�াপক ড. ফা�ক আহেমদ  

২৮ একাউি�ং এ� ইনফরেমশন িসে�ম� িবভাগ অধ�াপক ড. িরয়াজুর রহমান �চৗধুরী 

২৯ মােক�িটং িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. িমজানুর রহমান 

৩০ িফন�া� িবভাগ অধ�াপক শাি�র আহমদ 
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�িমক িবভাগ �চয়ারম�ান 

৩১ ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. মাঈন উি�ন 

৩২ ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে��স িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. আ�াম �হােসন 

৩৩ ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ িম. সুেবাধ �দব নাথ 

৩৪ টু�িরজম এ� হ� িপটািলিট ম�ােনজেম� িবভাগ অধ�াপক ড. �মাহা�দ বদ��ামান ভূঁইয়া 

৩৫ অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ অধ�াপক ড. আলতাফ জিলল 

৩৬ অথ�নীিত িবভাগ অধ�াপক ড. নাজমা �বগম 

৩৭ রা�িব�ান িবভাগ অধ�াপক �মা. �ফরেদৗস �হােসন 

৩৮ আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ অধ�াপক মুহা: র�ল আমীন 

৩৯ সমাজিব�ান িবভাগ িমেসস রােশদা ইরশাদ নািসর 

৪০ গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ অধ�াপক ড. কােবরী গােয়ন 

৪১ �লাক �শাসন িবভাগ অধ�াপক ড. �মাবাে�র �মােনম 

৪২ নৃিব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. ফারহানা �বগম 

৪৩ পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ অধ�াপক ড. �মাহা�দ মঈনুল ইসলাম 

৪৪ শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ �মা. সাইফু�ীন আহমদ 

৪৫ উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ ড. সানজীদা আখতার 

৪৬ উ�য়ন অধ�য়ন িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. িরয়াজুল হক 

৪৭ �টিলিভশন, িফ� অ�া� ফেটা�ািফ িবভাগ হািববা রহমান 

৪৮ ি�িমেনালিজ িবভাগ িমেসস খ�কার ফারজানা রহমান 

৪৯ �যাগােযাগ �বকল� িবভাগ  িমেসস তাওিহদা জাহান 

৫০ মু�ণ ও �কাশনা অধ�য়ন িবভাগ অধ�াপক ড. সুধাং� �শখর রায় 

৫১ জাপািনজ �ািডজ িবভাগ ড. আ�ু�াহ-আল-মামুন 

৫২ মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. খিললুর রহমান 

৫৩ উি�দিব�ান িবভাগ �েফসর ড. রাখহির সরকার 

৫৪ �ািণিবদ�া িবভাগ অধ�াপক ড. িনয়ামুল নােসর 

৫৫ �াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. �জবা ইসলাম �সরাজ 

৫৬ মেনািব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. মাহফুজা খানম 

৫৭ অণুজীব িব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. সািবতা িরজওয়ানা রহমান 

৫৮ মৎস�িব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. �গালাম র�ানী 

৫৯ ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ �মাছা�ৎ নাজমা খাতুন 

৬০ িজন �েকৗশল ও জীব�যুি� িবভাগ অধ�াপক ড. সািবনা ইয়াসিমন 

৬১ এডুেকশনাল এ� কাউে�িলং সাইেকালিজ িবভাগ অধ�াপক ড. �মহজাবীন হক 

৬২ পাবিলক �হলথ িবভাগ ----------------- 

৬৩ ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. খািলদ �হােসন 

৬৪ ি�িনক�াল ফােম�িস এ� ফাম�ােকালিজ িবভাগ অধ�াপক ড. এস এম আ�ুর রহমান 
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�িমক িবভাগ �চয়ারম�ান 

৬৫ ওষুধ �যুি� িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. ইিলয়াস-আল-মামুন 

৬৬ ফােম�সী িবভাগ অধ�াপক ড. সীেতশ চ� বাছার 

৬৭ ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ অধ�াপক ড. �মাহা�দ নূ�ল ইসলাম নােজম 

৬৮ ভূত� িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. আিজজ হাসান 

৬৯ সমু�িব�ান িবভাগ �মা. �জাবােয়র আলম 

৭০ দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ �মা. শাখাওয়াত �হাসাইন  

৭১ আবহাওয়া িব�ান িবভাগ অধ�াপক ড. �তৗিহদা রশীদ 

৭২ ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িনক ইি�িনয়ািরং িবভাগ 
অধ�াপক ড. এস এম �মা�ফা আল মামুন 

(২৪.১২.২০২০) 

৭৩ ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ অধ�াপক দীি� সাহা 

৭৪ কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ অধ�াপক ড. �মা. �মা�ািফজুর রহমান 

৭৫ িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ �মাহা�দ মনজুর �হাসাইন খান 

৭৬ �রাবি�� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ ড. শামীম আহেমদ �দওয়ান 

৭৭ অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ অধ�াপক �শখ আফজাল �হােসন 

৭৮ �ািফক িডজাইন িবভাগ �মা. ইসরািফল �াং 

৭৯ ি��েমিকং িবভাগ জয়া শা� রীন হক 

৮০ �াচ�কলা িবভাগ ড. িমজানুর রহমান ফিকর 

৮১ মৃৎিশ� িবভাগ �মাহা�দ সাি�র-আল-রাজী 

৮২ ভা�য� িবভাগ িম. মুকুল কুমার বাৈড় 

৮৩ কা�িশ� িবভাগ ফারহানা �ফরেদৗসী 

৮৪ িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ মাসুদা খাতুন জঁুই 
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িবভাগ পিরিচিত 

বাংলা িবভাগ (১৯২১) 

  

অধ�াপক ড. �সয়দ আিজজুল হক 

�চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র যা�ালে� �িতি�ত হয় সং�ৃত ও বাংলা িবভাগ। ১৯৩৭ সােলর ১৬ আগ� সং�ৃত 

�থেক পৃথক হেয় �ত� অি�ে� বাংলা িবভাগ �িতি�ত হয়। ১৯৫০ সােল িবভাগ দুিট আবার এক হেয় িবভােগর নাম 

হয় বাংলা ও সং�ৃত িবভাগ। ১৯৭০ সােল বাংলা িবভাগ �থেক �ত� হেয় সং�ৃত ও পািল িবভাগ �িতি�ত হয়। 

িবভাগ  বত�মান �েপ নতুন যা�া �� কের। মহামেহাপাধ�ায় হর�সাদ শা�ী বাংলা িবভােগর �থম অধ�াপক ও 

িবভাগীয় �ধান িছেলন। িবিভ� সমেয় এ িবভােগ কাজ কেরেছন মুহ�দ শহীদু�াহ, মুহা�দ আ�ুল হাই, আহমদ 

শরীফ, মুনীর �চৗধুরী, �মায়ুন আজােদর মত কৃিত পি�তবগ�। ষােটর জাতীয়তাবাদী আে�ালন সং�ােম বাংলা িবভাগ 

অ�ণী ভূিমকা পালন কের। িবভােগর িতনজন িশ�ক- মুনীর �চৗধুরী, �মাফা�ল হায়দার �চৗধুরী এবং আেনায়ার পাশা-

মুি�যুে� শিহদ হন। 

 
বাংলা িবভােগর �িত�া বািষ�কী উদযাপন অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 

িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ 

বাংলা িবভাগ �সিম�ার প�িতর চার বছর �ময়ািদ অনাস� �কাস� এবং এক বছর �ময়ািদ মা�াস� �কাস� ছাড়াও এম. 

িফল ও িপএইচ. িড কায��ম পিরচালনা কের। িবভােগর গেবষণাপ� `সািহত� পি�কা’ গত প�াশ বছর ধের সম� 

বাংলাভাষী অ�েলর ���পূণ� পি�কা িহেসেব �কািশত হে�। গেবষণাধম�ী �বশ িকছু ��ও �কািশত হেয়েছ বাংলা 

িবভাগ �থেক। 

িবভাগীয় �া�ন অধ�াপক রিফকুল ইসলাম বত�মােন বাংলােদেশর জাতীয় অধ�াপক িহেসেব িনযু� আেছন। 
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Department of Bengali 

Sanskrit and Bengali was one of the Departments with which the University of Dhaka started 

functioning in 1921. M. M. Haraprasad Shastri was the Professor and Head of the Department. 

Dr. Muhammad Shahidullah became the Head of the Department of Bengali when it was 

separated from Sanskrit in 1937. The Department of Bengali from 1970 onwards also offered 

courses in Linguistics until a separate Department of Linguistics was founded. 

The semester system of teaching and the letter grade system of evaluation have been 

introduced from 2006-2007. The M. Phil and Ph. D programmes are normally of two and three 

year’s duration respectively. The M. Phil programme  requires one year coure work and one 

year research work. M. Phil and Ph. D students must defend their theses successfully to 

obtain their degrees and must have a minimum qualification before enrolment. 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত �থেক ৩০ জুলাই ২০১৯ আর িস মজুমদার আট�স িমলনায়তেন বাংলা িবভােগর 

�য়াত অধ�াপক মুহা�দ আবদুল হাই-এর জ�শতবষ� উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত িদনব�াপী 

�সিমনার উে�াধন কেরন। 

The Department publishes Shahitya Patrika, a journal that is in its 55th year and enjoys a solid 

reputation in Bangladesh and West Bengal. The Department also brings out other important 

research publications. Prescribed and recommended books and journals are available for 

students and teachers in the seminar Library of the Department. 
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ইংেরজী িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �নিভন ফিরদা 

�চয়ারম�ান 

ইংেরজী িবভাগ ১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �িত�াকালীন িবভাগ। ইংেরজী িবভােগর ইিতহাসেক িতনিট সুিনিদ�� 

পয�ােয় ভাগ করা যায়। বৃিটশ পয�ােয় �থম িবভাগীয় �ধান িনযু� হেয়িছেলন িস. এল. �রন। ১৯৪৭-এর �দশ 

িবভােগর পর পুেরােনা িশ�কেদর অেনেক ইংেরজী িবভাগ ত�াগ কেরন। তেব পরবত�ীেত অধ�াপক এ. িজ. �ক এর 

মত পি�ত ব�ি� এই িবভােগ �যাগ �দন। সািহেত�র এবং ভাষার অন�িবধ উ�য়েন বড় অবদান রাখার মেতা ছা� �তির 

করার ঐিতহ�বাহী ভূিমকাও এ-িবভাগ সব সময় পালন কেরেছ। এিট এ �দেশর মিহলােদর িশ�ায়ও ভূিমকা �রেখেছ। 

িবভােগর ছা�ী লীলা নাগ িছেলন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �থম মিহলা �াতক িডি�ধারী এবং ইংেরজী িবভােগ তাঁর ভিত� 

িছল �দেশর নারী মুি�র ইিতহােস একিট যুগা�কারী ঘটনা। 

ইংেরজী িবভােগর অেনক িশ�ক ও ছা� ভাষা আে�ালন ও মুি�যুে� সি�য় ভূিমকা পালন কেরেছন। দু'জন িশ�ক 

ড. �জ�ািতম�য় �হঠাকুরতা এবং জনাব রািশদুল হাসান এবং ৭ জন ছা� ১৯৭১-এ শিহদ হন। ১৯৯৮ সাল �থেক 

িবভাগ ইংেরিজেত চার বছেরর িব.এ. অনাস� িডি� করার জন� �সিম�ার প�িতেত �কাস� �দান কের আসেছ। এম. এ. 

পয�ােয় িশ�াথ�ীরা ফিলত ভাষাত� এবং ইএলিট অথবা ইংেরিজ সািহত� িনব�াচন করেত পাের। 

Ggwdj  Ges wcGBPwW †cÖvMÖvgI wefvM n‡Z Advi Kiv n‡q _v‡K| ইংেরজী িবভােগ দুইিট �সিমনার লাইে�রী ও 

একিট কি�উটার ল�াব রেয়েছ। িবভাগ হেত িপয়ার-িরিভউকৃত জান�াল ‘��ক�াম�’ এআিট�েকল, বুক িরিভউ, অনুবাদ, 

�া�াৎকার এবং সৃজনশীল �লখা �কািশত হয়। 

 
‘Shahid Sheikh Kamal Memorial Cricket Tournament 2019’ arranged 

by DUCSU. Champion- English Department 
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Department of English 

The Department of English is as old as the University of Dhaka: it opened when the 

University started functioning on July 1, 1921. C. L. Wren, a distinguished scholar who later 

became Professor of English at Oxford, was appointed the first Head of the Department. After 

1947 several teachers left the Department and for some time there was a crisis. However, 

later eminent teachers like Professor A.G. Stock joined as teaching Faculty. 

The Department of English contributed immensely to the spread of education in the then East 

Bengal. It has also played its part in the education of women of this country. Leela Nag, a 

student of the Department, was the first woman graduate of the University of Dhaka, and her 

admission to the Department of English was an epoch-making event in the history of women's 

emancipation in our country. 

The teachers and students of the Department played an active part in the Language 

Movement of 1952 and the War of Liberation in 1971. Two teachers - Dr. Jyotirmoy 

Guhathakurata and Mr. Rashidul Hasan and seven students were martyred in the War of 

Liberation in 1971. From 1998, the Department is offering a four-year B.A (Honours) 

programme following Semester system. For its one-year M.A programme, it has two streams 

M.A in English Literature and M.A in Applied Linguistics & ELT. M. Phil and Ph. D 

programmes are also offered by the Department. There are two Seminar Libraries and a 

computer lab. The Department publishes the peer-reviewed journal Spectrum which features 

original scholarly articles, book reviews, translations, interviews and creative pieces. 

আরবী িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �মা. আবদুল কািদর 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �িত�াকালীন িবভাগ�েলার মেধ� আরবী িবভাগ অন�তম। ‘Corner stone of the University’  

িহেসেব খ�াত এ িবভােগর যা�া �� হেয়িছল চারজন িশ�ক িনেয় ১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সূচনালে� । 

তখন এ িবভােগর নাম িছল ‘আরবী ও ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। িবভােগর যা�াকালীন িশ�ক সংখ�া িছল চারজন।  

শামসুল উলামা আবু নসর অহীদ িছেলন এ িবভােগর �থম ‘�হড অব িদ িডপাট�েম�‘। এ িবভােগরই ছা� ও িশ�ক 

ড. এস. এম. �সাইন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ছা�েদর মধ� �থেক এ িব�িবদ�ালেয়র �থম ভাইস-চ�াে�লর-এর পদ 

অলংকৃত কেরন এবং এ িবভােগর �া�ন �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. মুহা�দ মু�ািফজুর রহমান কুি�য়া ইসলামী 

িব�িবদ�ালেয়র ভাইস-চ�াে�লর িছেলন। ১৯৮০ সােল আরবী িবভাগ �ত� িবভাগ িহেসেব �িত�া লাভ কের। বত�মােন 

চার বছর �ময়ািদ িব. এ (স�ান), এক বছর �ময়ািদ এম. এ., দু-বছর �ময়ািদ এম. িফল. এবং িপএইচ. িড ��া�ােম 
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আরবী ভাষা ও সািহত� িবষেয় পঠন-পাঠন ও গেবষণা কায��ম পিরচািলত হে�। এছাড়াও ২১/০৭/২০১৬ তািরেখ 

অনুি�ত িসি�েকট সভায় গৃহীত িস�া� অনুযায়ী আরবী িবভােগর অধীেন Centre for Arabic Teaching, 

Training and Research (CATTR) নােম একিট �স�ার চালু আেছ। 

 

আরবী িবভােগর ১ম বষ� �াতক ��িণর িশ�াথ�ীেদর ‘নবীন বরণ’ ও মা�াস� �শষ বেষ�র িশ�াথ�ীেদর 

‘িবদায় সংবধ�না’ ২০ জানুয়াির ২০১৯ আরিস মজুমদার আট�স িমলনায়তেন অনুি�ত হয়। আরবী 

িবভােগর তৎকালীন �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. �মাহা�দ ইউসুফ-এর সভাপিতে� এেত বাংলােদেশ িনযু� 

িফিলি�েনর রা�দূত ইউেসফ এস ওয়াই রামাদান �ধান অিতিথ এবং িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ��া-ভাইস 

চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব�ব� রােখন। 

Department of Arabic 

The Department of Arabic started its journey in 1921. In the beginning, it was named 

Department of Arabic and Islamic Studies. In 1980 the Department of Arabic became a 

separate Department. Samsul Olama Abu Nasr Wahid was the first Head of the Department. 

Dr. S. M. Hussain, a former student and teacher of this Department was the first Vice-

Chancellor from the alumni of the University of Dhaka. 

The Department offers a four-year B.A Honours, a one-year M.A, a two-year M. Phil and a 

three-year Ph. D programmes. The research students of the Department have been 

contributing significantly to the different sectors at the national and international levels. 

The Department provides facilities to carry out advanced research in Classical and Modern 

Arabic literature in Prose and Poetry, History of Arabic Language and Literature, Arabic 

Philology and Linguistics, Comparative Literature and Linguistics, Arabic Literary Criticism and 

Comparative Literary Criticism, Arabic Calligraphy, Science of Interpretation, Arabic 

Lexicography, History of Islam and Islamic Civilization, Muslim Philosophy, Islamic Ideology 

and Research Methodology. 

Prescribed and recommended books are available for students and teachers in the seminar 

library. 
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ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �মা. আবুল কালাম সরকার  

�চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় �য ১২িট িবভাগ িনেয় �থম যা�া �� কের, ফারিস িবভাগ তার মেধ� অন�তম। �থম 

পয�ােয় এ িবভােগর নাম িছল উদু� ও ফারিস িবভাগ। �থম িবভাগীয় �ধান িছেলন িফদা আলী খান। ২০০৬ সােল উদু� 

ও ফারিস িবভাগ আলাদা হেয় নামকরণ করা হয় ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ। চার বছর �ময়ািদ িব. এ স�ান 

ছাড়াও এক বছর �ময়ােদ এম. এ ��া�াম পিরচািলত হয়। িবভােগ একিট �সিমনার ক�,  ইরািন ও িবিভ� ভাষা এবং 

�দেশর বইেয়র বৃহৎ সং�হ রেয়েছ। বত�মােন ‘ইরান �ািডজ �ম’ নােম একিট সুসি�ত ক� আেছ যা ইরান 

সরকােরর সহায়তায় ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভােগর অধীেন আেছ। ৪৫ িট গেবেষণা জান�াল �কািশত হেয়েছ “The 

Dhaka University Journal of Persian and Urdu” নােম। এম. এ পরী�ায় �থম �ান অিধকারী একজন 

িশ�াথ�ী ‘আেবদা হািফজ �ণ� পদক’ �া� হন। 

Department of Persian Language and Literature (1921) 

The Persian Department was one of the twelve Departments with which the University of 

Dhaka started its journey in 1921. Initially called the Department of Persian and Urdu, the 

Department was headed by Professor Fida Ali Khan. In the year of 2006, the Persian and Urdu 

Department was separated into two independent Departments and the Persian Department 

was named Department of Persian Language and Literature. It offers a four-year B.A (Honours) 

course. The one-year M.A programme is offered to those who have obtained a bachelor 

degree of four years’ duration. The Department has a seminar library with a large collection 

of Persian and other books published in Iran and other countries. Recently, a well-equipped 

research room named 'Iran Studies Room' has been set up under the supervision of the 

Department of Persian Language and Literature with the help of the Iranian government. The 

Department publishes a research journal named ‘The Dhaka University Journal of Persian and 

Urdu’. Every year 'Abeda Hafiz Gold Medal' is awarded to the student who holds the first 

class first position in the M.A. examination. Meritorious students are sent abroad, particularly 

to Iran for higher education and training. 
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উদু� িবভাগ (১৯২১) 

 

ড. রিশদ আহমদ 

�চয়ারম�ান 

উদু� িবভাগ (পূব� নাম ফাস�ী ও উদু�) ১লা জুলাই ১৯২১ সােল �িতি�ত হয়। ১০ মাচ� ২০০৭ সােল এিট �ত� িবভাগ 

িহেসেব যা�া �� কের। এ িবভােগ ৪ বছর �ময়ািদ িব. এ (অন�াস) ও এম. এ, এম. িফল ও িপএইচ. িড �কাস� চালু 

আেছ। এ িবভােগর িশ�ক �েফসর ড. আ�ালীব শাদানী ৪ বার কলা অনুষেদর িডন িনব�ািচত হন। িবভােগর মেধ� ৯ 

জন পূণ�কালীন িশ�ক ও ৬ জন খ�কালীন িশ�ক পাঠদান করেছন। পূণ�কালীন িশ�কেদর মেধ� ৪ জন অধ�াপক, ২ 

জন সহেযাগী অধ�াপক, ৩ জন সহকারী অধ�াপক। িবভােগর িশ�াথ�ীরা �লখাপড়ার পাশাপািশ সািহত� িবষয়ক 

�িতেযািগতা, িবিভ� সাং�ৃিতক অনু�ান ও িবিভ� �খলাধুলা �যমন ফুটবল, ি�েকট, বাে�টবল ইত�ািদ �খলায় সি�য় 

অংশ�হণ কের। িবভােগর একিট �সিমনার লাইে�ির ও একিট কি�উটার ল�াব রেয়েছ। িবভাগ সকল িশ�াথ�ী, িশ�ক 

ও কম�কত�া-কম�চারীেদর িনেয় বািষ�ক বনেভাজন কের। ‘ঢাকা ইউিনভািস�িট জান�াল অফ উদু�’ নােম একিট বািষ�ক 

জান�ালও িবভাগ �কাশ কের। 

 
৫ মাচ� ২০১৯ তািরেখ অনুি�ত জাতীয় মুশােয়রা-২০১৯ �সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত িছেলন তৎকালীন িশ�ক সিমিতর সভাপিত ও বত�মান মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর 

(িশ�া) অধ�াপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল 
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Department of Urdu (1921) 

The Department of Urdu (Previously known as the Department Persian & Urdu) was 

established on 1 July 1921. It became a separate Department on 10 March 2007. This 

Department offers a four-year B.A (Hons), one-year M.A programme along with two-year M. 

Phil and Ph. D programmes. Professor W.H.A Shadani of this Department was elected Dean for 

four terms. At present nine full-time and six part-time Faculty members are teaching in the 

Department. Among the full-time Faculty members there are four Professors, two Associate 

Professors, two Assistant Professors and one Lecturer. The students of this Department 

actively participate in extra-curricular activities including literary competition, cultural 

functions and sports like football, cricket, basketball, etc. The Department has a seminar 

library and a computer lab. It also organizes annual picnic for students, teachers and staff. 

The Department publishes an annual journal named The Dhaka University Journal of Urdu. 

সং�ৃত িবভাগ (১৯২১) 

 

নিমতা ম�ল 

�চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল �িত�াকােল সং�ৃত িবভােগর মূল নাম িছল Sanskritic Studies and Sanskrit & Bengali। �থম 

িবভাগীয় �ধান িছেলন মহামেহাপাধ�ায় হর�সাদ শা�ী। ১৯৩১ সােল িবভােগর নাম হয় সং�ৃত ও বাংলা। ১৯৩৭ সােল 

সং�ৃত িবভাগ এবং ১৯৫০ সােল বাংলা ও সং�ৃত নামকরণ হয়। ১৯৭০ সােল িবভােগর নাম পিরবত�ন কের হয় 

সং�ৃত ও পািল। ২০০৭ সােল সং�ৃত িবভাগ নােম এর যা�া �� হয়। সং�ৃত িবষেয় �সিম�ার প�িতেত ৩০০০ 

ন�েরর চার বছর �ময়ািদ িবএ (স�ান) এবং ৮৫০ ন�েরর এক বছর �ময়ািদ এমএ �কাস� চালু আেছ। তা ছাড়াও 

এমিফল ও িপএইচিড ��া�াম চালু আেছ। �াচ�িবদ�া পি�কা নােম একিট বািষ�ক পি�কা এবং ম�া�া�া নােম সং�ৃত 

ভাষায় একিট ষা�ািসক পি�কা িবভাগ �থেক �কািশত হয়। িবভােগর �া�ন অধ�াপক ড. িদলীপ কুমার ভ�াচায��-এর 

নােম একিট গেবষণা �ক� রেয়েছ। এর মাধ�েম িবভােগর গেবষণা কম�কা� �সািরত হেয়েছ। িবভােগ একিট 

কি�উটার ও ল�া�ুেয়জ ল�াব এবং একিট �সিমনার লাইে�ির আেছ। �সিমনারিট মূল�বান �� ও জান�ােল সমৃ�। 

সহিশ�া কায��েমর জন� িবভােগ সং�ৃত তািক�ক সংঘ ও সাং�ৃিতক �াব রেয়েছ। 

Department of Sanskrit 

The Department of Sanskrit, originally named as Sanskritic Studies and Sanskrit & Bengali, 

was established in 1921. Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri was the first Head of the 

Department. In 1931 the name of the Department was changed to the Department Sanskrit 
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and Bengali. In 1937 it became the Department of Sanskrit and in 1950 it became the 

Department of Bengali and Sanskrit. In 1970 the Department was renamed as the Department 

of Sanskrit and Pali. In 2007 the Department of Sanskrit got a completely separate identity. 

This Department offers a 3000-marks four-year B.A (Honours) course and a 850 mark one-year 

M.A course in Sanskrit. The Department also offers M. Phil and Ph. D programmes. An annual 

journal entitled Prachyavidya Patrika is regularly published by the Department. A biannual 

Sanskrit creative journal Mandakranta is also published by the Department. A research centre, 

named after Dr. Dilip Kumar Bhattacharya, a former Professor of Sanskrit, has extended 

research facilities in the Department. There is a computer and language lab and a seminar 

library at the Department. The seminar library has a large number of valuable books and 

journals. There is a debating club and a cultural club for extra-curricular activities of the 

Department. 

পািল এ� বুি�� �ািডজ িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. সুমন কাি� বড়ুয়া 

�চয়ারম�ান 

পািল ভাষা ও সািহত�েক উপমহােদেশর �াচীন িশ�া, সং�ৃিত, ইিতহাস এবং ঐিতেহ�র অন�তম আধার িহেসেব গণ� 

করা হয়। এর ��� অনুধাবন কের ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িত�াল� �থেক পািল ভাষা ও সািহত�েক পাঠ� তািলকায় 

অ�ভু�� কের এবং �স সময় িবিভ� িবভােগর সে� সংযু� হেয় আেলাচ� িবষেয় পাঠ দান কায��ম চেল আসেছ। 

১৯২১ সােল �থেম “সং�ৃত ও বাংলা িবভােগর সে�, ১৯৩৭ সােল ‘সং�ৃত িবভােগর সে�, ১৯৫০ সােল বাংলা ও 

সং�ৃত িবভােগর সে� সংযু� �থেক এবং ১৯৭০ সােল ‘সং�ৃত ও পািল িবভাগ’ নােম পািল ভাষা ও সািহত� িবষেয়র 

িশ�া�ম পিরচািলত হয়। ২০০৬-২০০৭ িশ�াবষ� হেত ‘পািল এ� বুি�� িবভাগ’ নােম �ত�ভােব িশ�া কায��ম 

পিরচালনা কের আসেছ। 

বত�মােন অ� িবভােগ চার বছর �ময়ািদ �াতক ও এক বছর �ময়ািদ �াতেকা�র তথা মা�াস� �কােস�র িশ�া-কায��ম 

পিরচািলত হয়। এছাড়াও, এম. িফল ও িপএইচ. িড গেবষণা কায��মও চালু আেছ। বত�মােন কলা ভবেনর ৬� তলায় 

িবভাগিটর িশ�া ও দা�িরক কায��ম পিরচািলত হে�। 

Department of Pali and Buddhist Studies (1921) 

Pali Language and Literature is considered as an important store-house of ancient education, 

culture, history and heritage of this subcontinent. Realizing its importance, the authority of 

Dhaka University took the initiative to include the subject in the academic curriculum. Since 

1921 it had been studied in the Department of Sanskrit and Bangla. From 1937 it was included 
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in the Department of Sanskrit, from 1950 it was studied under the Department of Bangla and 

Sanskrit. From 1970 it was studied under the Department of Sanskrit and Pali. In 2006 Pali 

became a separate Department, and the Department is now known as the ‘Department of Pali 

and Buddhist Studies’. From 2006-2007 session the Pali and Buddhist Studies Department has 

been carrying its own academic activities as a full-fledged Department. 

Now a days, the Department offers four-years B.A Honours and one-year Master Degrees. 

Besides,  M. Phil and Ph. D degrees are also offered. Now, the academic and official activities 

of the Department are being conducted on the fifth floor of the Arts Building under the 

Faculty of Arts. 

ইিতহাস িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. নু�ল �দা আবুল মনসুর 

 �চয়ারম�ান 

১৯২১ সােলর পেহলা জুলাই �য বারিট িবভাগ িনেয় ঢাকা িব�িবদ�ালয় তার ঐিতহািসক যা�া  �� কের তার মেধ� 

ইিতহাস িবভাগ িছল অন�তম। পাঁচজন িশ�ক এবং সাতজন ছা� িনেয় এই িবভােগর অনাস� কায��ম �� হয়। 

�চৗ�জন ছা� িনেয় মা�াস� কায��ম �� হয় ১৯২৩ সােল। বত�মােন ইিতহাস িবভােগ িশ�েকর সংখ�া ি�শ এবং ছা�-

ছা�ীর সংখ�া ছয় শতািধক। পাঠদান কায��েমর মেধ� অ�ভু�� আেছ এিশয়া, ইউেরাপ, আেমিরকা ও আি�কার �াচীন 

যুগ, মধ� যুগ ও আধুিনক যুেগর ইিতহাস। িব�ািরত পাঠদান করা হয় �াচীন, মধ�যুগ ও আধুিনক যুেগর বাংলা ও 

দি�ণ এিশয়ার ইিতহাস। এছাড়াও, িবষয় িভি�ক িকছু িবেশষ �কাস� রেয়েছ, �যমন, �জ�ার ইিতহাস, িচ�া ও 

আদেশ�র ইিতহাস, যু� ও শাি�, সা�াজ�বাদ, জাতীয়তাবাদ ও িব�ায়ন, এবং আ�জ�ািতক আইন। 

ইিতহাস িবভােগ িসেম�ার প�িতর অধীেন বৎসের দু’িট িসেম�ােরর একােডিমক ক�ােল�ার অত�� িন�ার সােথ 

অনুসরণ করা হয়। এছাড়া িবভােগর িশ�াথ�ীেদরেক সহিশ�া কায��েম উ�ু� করা হয়। িশ�াথ�ীেদর জন� রেয়েছ 

বািষ�ক সাং�ৃিতক অনু�ান, �খলাধুলা, বই পাঠ ও গ� বলা �াব, িবতক� সভা, িফ� �াব ও ইংেরিজ ভাষা �াব। এছাড়া 

িবভােগর িশ�াথ�ীেদর জন� রেয়েছ আইিট �স�ার। �মধাবী এবং আিথ�কভােব অস�ল িশ�াথ�ীেদর জন� রেয়েছ 

ব�সংখ�ক বৃি�র ব�ব�া। িবভােগর ‘িমজ�া বানু এ� িসরাজুল ইসলাম এনডাউেম� ফা�’িট িব�িবদ�ালেয়র সব�বৃহৎ 

ফা��িলর অন�তম। বাংলােদেশর মুি�যুে� শিহদ হেয়েছন এ িবভােগর িতনজন িশ�ক এবং চারজন ছা�। তাঁেদরেক 

ইিতহাস িবভাগ ��ার সােথ �রণ কের। 
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বাংলােদশ ইিতহাস পিরষেদর উেদ�ােগ ৪৯তম বািষ�ক আ�জ�ািতক সে�লন ২২ জুন ২০১৯ ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় ছা�-িশ�ক �ক� িমলনায়তেন অনুি�ত হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর 

ও বাংলােদশ ইিতহাস পিরষেদর সভাপিত অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান-এর সভাপিতে� সে�লেন 

জাতীয় সংসেদর �ীকার ড. িশরীন শারিমন �চৗধুরী এমিপ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। 

িশ�াম�ী ডা. দীপু মিন এমিপ িদনব�াপী এই সে�লন উে�াধন কেরন। 

 

Department of History 

The Department of History was one of the 12 founding Departments of the University of 

Dhaka, beginning its historic journey on 1 July 1921 with 5 teachers and 7 students in the B.A 

Honours programme. The M.A programme was introduced in 1923 with 14 students. 

Now the number of teachers has reached 30, while that of students in the Bachelors and 

Masters programmes exceed 600. The course structure encompasses the history of ancient, 

medieval and modern eras in Asia, Europe, America, and Africa with special emphasis on 

Bengal and South Asia. Some courses are arranged thematically, e.g., Gender History, Ideas 

and Ideologies, War and Peace, Imperialism, Nationalism and Globalization, and International 

Law. The academic calendar consists of two semesters. The students can take advantage of co-

curricular activities like annual cultural events, sports, book reading and story telling club, 

debating club, film club and English language club. The Department also has an IT Centre for 

its students and offers a large number of scholarships to students. The ‘Mirza Banu and 

Sirajul Islam Endowment Fund’ is one of the largest in the University. Three teachers and 

four students of this Department sacrificed their lives for our independence. 
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দশ�ন িবভাগ (১৯২১) 

 
অধ�াপক ড. এ �ক এম হা�নার রশীদ 

�চয়ারম�ান 

১৯২১ সােলর ১ জুলাই কলা অনুষেদর অধীেন �য দশিট �ত� িবভাগ িনেয় িশ�া কায��ম �� হয় দশ�ন িবভাগ তার 

অন�তম। ১৯৫২-৫৩ িশ�াবেষ� দশ�ন িবভাগ ‘দশ�ন ও মেনািব�ান িবভাগ’ এ নতুন নােম পিরিচিত লাভ কের। ১৯৬৫ সােলর 

আগ� মােস মেনািব�ান দশ�ন িবভাগ �থেক আলাদা হেয় যায়। 

শহীদ ড. �গািব�চ� �দব তাঁর মৃতু�র পূেব� দশ�ন গেবষণা, িবেশষ কের মানবকল�াণ, সামািজক �গিত, িব��াতৃ� ও 

িব�শাি�র জন� ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �রিজ�ােরর অনুকুেল তাঁর �াবর-অ�াবর স�ি�র ৫০% উইল কের িদেয় যান। তাঁর 

উইলকৃত অেথ� ও তাঁর ই�ানুযায়ী ১৯৮০ সােলর িডেস�র মােস দশ�ন িবভােগ �িতি�ত হয় �দব �স�ার ফর িফলসিফক�াল 

�ািডজ।এই �কে�র উেদ�ােগ িনয়িমতভােব দশ�ন ও �গিত নােম একিট বাংলা এবং Philosophy and Progress  নােম  

একিট  ইংেরিজ জান�াল �কািশত হয়। �কে�র উেদ�ােগ মািসক �সিমনার এবং �িতবছর �দব �ারক ব�ৃতা অনুি�ত হয়। 

�ানচচ�ার পাশাপািশ �দশেক অন�ায়, অপরাধ ও দুন�ীিত �থেক মু� রাখা এবং জনগেণর মেধ� �নিতক �চতনা ও অভ�াস গেড় 

�তালার উে�েশ� ২০০৯ সেন দ�শন িবভােগ �নিতক উ�য়ন �ক� �িতি�ত হেয়েছ। 

 
িব� দশ�ন িদবস উপলে� ২১ নেভ�র ২০১৯ িটএসিস িমলনায়তেন দশ�ন িবভাগ, �গািব� �দব দশ�ন 

গেবষণা �ক�, �নিতক উ�য়ন �ক� এবং দশ�ন িবভাগ অ�ালামনাই অ�ােসািসেয়শন আেয়ািজত আেলাচনা 

সভায় িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব 

ব�ব� রােখন 

Department of Philosophy (1921) 

The Department of Philosophy was one of the 10 independent Departments with which the 

Faculty of Arts of the University of Dhaka started its academic activities on July 01, 1921. In 1952-

53 academic year the philosophy Department was renamed as the “The Department of Philosophy 
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and Psychology”. Department of Psychology separated from the Department of Philosophy to 

become an independent Department on August 1965. 

Before his death Shaheed Dr. Govinda Chandra Dev donated 50% of his total moveable and 

immoveable property for research in philosophy, especially for research in human welfare, social 

progress, universal brotherhood, and world peace, and willed the property in the name of the 

Registrar, Dhaka University. According to his wish and with the money received from his will, the 

Dev Centre for Philosophical Studies was established in the Department of Philosophy in 1980. 

This Centre regularly publishes two journals, Darshan O Pragati in Bangla and Philosophy and 

Progress in English. Monthly seminars and yearly Dev Memorial Lectures are organized and 

conducted by the Centre. 

With an aim to eradicate injustice, crime and corruption in society as well as to raise moral 

consciousness and habits among general public, in 2009, the Moral Development Centre (Noitik 

Unnayan Kendra) was established in the Department. 

ইসলািমক �ািডজ িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �মা. শামসুল আলম  

�চয়ারম�ান 

ইসলািমক �ািডজ িবভাগ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র একিট ময�াদাপূণ� িবভাগ। �য সকল �� িবভাগেক �ক� কের ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র জ� হেয়েছ ইসলািমক �ািডজ িবভাগ �স�েলার একিট। এেক এক সময় িব�িবদ�ালেয়র ‘কণ�ার 

��ান’ বলা হেতা। �থম িদেক এিট আরিবর সে� সংযু� িছল; পরবত�ীেত একিট �ত� িবভাগ িহেসেব আ��কাশ 

কের।  

ইসলামী িশ�ার িব�ার ও �দেশর জন� �নিতক �ণাবিল স�� মানুষ �তিরর লে�� এ িবভােগর �িত�া। দীঘ� পিরসের 

এ িবভাগ �থেক ব� ইসলামী িচ�ািবেদর সৃি� হেয়েছ। িবভােগর একজন িশ�ক ড. �সয়দ মুয়া�ম �সাইন ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� িহেসেবও দািয়� পালন কেরেছন। 

িবভাগিট বত�মােন �াতক (স�ান), মা�াস�, এম. িফল ও িপএইচ. িড িডি� �দান করেছ। ‘এম. এ (ইভিনং) ইন 

ইসলািমক �ািডজ‘ নােম একিট সা��কালীন মা�াস� ��া�ামও চালু হেয়েছ ২০১৭ সাল �থেক। 

িবভাগিট ইসলামী ও আধুিনক িশ�ার সম�েয় একিট যুেগাপেযাগী পাঠ�ম চালু কেরেছ। এেত �িত�া করা হেয়েছ 

আধুিনক মাি�িমিডয়া সুিবধাসহ দুিট ��িণক�; ৫০০০ মূল�বান বইেয়র সং�হসহ একিট সমৃ� �সিমনার লাইে�ির 

এবং ২০িট কি�উটােরর আধুিনক সুিবধাসহ একিট কি�উটার ল�াব। উে�খ� �য, িবভােগর িনজ� অথ�ায়েন িনিম�ত 
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�সিমনার লাইে�ির এবং কি�উটার ল�াব ২০০০ সােল �য়াত �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. মুহা�দ ��ল আমীেনর 

উেদ�ােগ �িতি�ত হেয়িছল। 

Department of Islamic Studies 

The Department of Islamic Studies is a prestigious Department at the University of Dhaka. It 

is one of the few Departments with which the University came into existence. It was once 

called the corner stone of the University. Initially, it was coupled with the Arabic, but later 

emerged as an independent Department. 

The vision of the Department is to disseminate Islamic education and producing virtuous 

citizens for the country. Over the years, it produced many world-renowned Islamic thinkers. 

Dr Syed Muazzam Hossain, a teacher of the Department, served as the Vice-Chancellor of the 

University of Dhaka. 

The Department has been offering B.A (Honours), Master’s, M. Phil and Ph. D degrees. The 

M.A (Evening) programme has also been going on since 2017. 

The Department has a time-befitting curriculum incorporating Islamic and modern education. 

It has two classrooms with modern multimedia facilities, one seminar library with 

approximately 5000 valuable books and a computer lab having 20 computers with modern 

facilities. The Seminar Library and Computer Lab were established wth the Department's own 

financing, under the initiative of the late Chairman Professor Dr Muhammad Ruhul Amin. 

ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ (১৯৪৮) 

 

অধ�াপক ড. �মা. �মাশারফ �হাসাইন ভূইয়া 

   �চয়ারম�ান 

কলা অনুষেদর একিট িবভাগ িহেসেব ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভােগর যা�া �� হয় ১৯৪৮ সােল। ১৯৪৮-৪৯ 

�সশেনর মা�াস� (ি�িলিমনাির) �কাস� ও পেরর বছর মা�াস� �শষ পব� এবং ১৯৫০-৫১ সাল �থেক িবএ (স�ান) ও 

সাবিসিডয়াির �কােস� পাঠদােনর ব�ব�া �� হয়। ১৯৯৪-৯৫ �সশন �থেক মা�াস� (ি�িলিমনাির) �কাস� ব� হেয় যায়। 

১৯৯৬-৯৭ িশ�াবেষ� চার বছর �ময়ািদ িবএ (অনাস�), ২০০৬ ও ২০১২ সােল যথা�েম অনাস� মা�াস� পয�ােয় চালু 

করা হেয়েছ �সিম�ার প�িতেত পাঠদান। িবভােগর �াতেকা�র পয�ােয়র পাঠ�ম িতনিট িভ� ধারায় িবভ�। এ�েলা 

হেলা, ”ক” শাখা: আধুিনক মুসিলম রা�সমূেহর ইিতহাস, ”খ” শাখা: ইসলােমর সামািজক ইিতহাস ও ”গ” শাখা: 

মুসিলম িশ�কলা ও ��তে�র ইিতহাস। এছাড়া িবভােগ গেবষণামূলক এমিফল এবং িপএইচিড পয�ােয়ও পাঠদান 

ব�ব�া চালু রেয়েছ। 
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ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভােগ ১৯৫৩ সােল �সিমনার লাইে�ির চালুর ব�ব�া করা হয়। আধুিনকায়নকৃত এই 

�সিমনারিট িবভােগর �িথতযশা অধ�াপেকর নামানুসাের ‘আবু মহােমদ হিববু�াহ �ৃিত পাঠাগার’ নামকরণ করা হয়। 

১৯৭০ �িতি�ত িবভাগীয় জাদুঘরিটও িবভােগর আেরক িদকপাল িশ�েকর নামানুসাের এমআর তরফদার �ৃিত 

জাদুঘর নামকরণ করা হয়। িবভােগর একিট ��িণক� আধুিনকায়ন কের এর নামকরণ করা হেয়েছ আেরকজন 

খ�ািতমান িশ�ক জাতীয় অধ�াপক সুিফয়া আহেমেদর নােম। িবগত ৬৯ বছর ধের িবভােগর িশ�ক ও গেবষকেদর 

িনরলস �েচ�ার �ারা ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িশ�া ও গেবষণার ��ে� অনুকরণীয় 

অবদান �রেখ চেলেছ। 

Department of Islamic History and Culture 

The Department of Islamic History and Culture was established in 1948, introducing Masters 

Preliminary course, leading to the Masters of Arts (Final) in 1948-49 session. B.A ( Honours) 

course with subsidiary was introduced in 1950-51.The M.A Preliminary course was 

discontinued in 1994-95. The Semester System was introduced in the undergraduate level in 

2006 and in the Masters Level in 2012. The curriculum in the Masters level is streamlined to 

three groups with district themes- Group A: Modern Muslim States, Group B: Sociological 

History Of Islam, Group C: Islamic Art And Archaelogy. The Department also offers M. Phil 

and Ph. D research programmes. 

 

 

পড়ােলখায় অসাধারণ সাফেল�র জন� ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ এবং সমাজিব�ান 

িবভােগর ৬জন �মধাবী িশ�াথ�ী পৃথক ৩িট �া� ফা� �থেক বৃি� লাভ কেরেছন। িব�িবদ�ালেয়র 

মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ১৩ নেভ�র ২০১৯ এক অনু�ােন �ধান 

অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িশ�াথ�ীেদর হােত বৃি�র �চক তুেল �দন। 

The Department has its own Departmental seminar, named Abu Mohamed Habibullah Smriti 

Pathagar, established in 1953. The Department also started study cum educational tours and 

annual picnic in 1954 and a Departmental Museum was opened in 1970 (now named as M. R. 

Tarafdar Smriti Museum). Recently, one classroom has been modernized and renamed after 
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the name of National Professor Dr. Sufia Ahmed. Within the span of nearly 69 years, due to 

the contributions of its educators, researchers, scholars and pupils, the discipline of Islamic 

History and Culture stands as a unique example of academic excellence and research. 

তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ (১৯৫৯) 

 

অধ�াপক ড. কাজী �মা�াক গাউসুল হক 

   �চয়ারম�ান 

বাংলােদেশ ��াগার ও তথ�িব�ান িশ�া ও গেবষণার পিথকৃৎ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা 

িবভাগ ১৯৫৯ সােল ‘��াগার িব�ান িবভাগ’ নােম যা�া �� কের। তথ�িভি�ক এই সমােজ জািতর ইিতহাস ও 

ঐিতহ� সং�হ, সংর�ণ, �চার ও �সােরর উে�েশ� দ� জনশি� �তিরর মাধ�েম িবভাগিট গত ছয় দশেকরও �বিশ 

সময় ধের কাজ কের আসেছ। 

িবভােগ চার বছেরর িব.এ. স�ান, এক বছেরর এম.এ., দুই বছেরর এমিফল ও িতন বছেরর িপএইচিড ��া�াম চালু 

আেছ। এছাড়াও �ষাল মাস �ময়ািদ এম.এ. ইভিনং ��া�ামও পিরচািলত হে�। 

িবভাগ �যসব িবষেয় িশ�া ও গেবষণা কায��ম পিরচালনা কের তার মেধ� আেছ ��িণকরণ, সূিচকরণ, লাইে�ির 

�নটওয়ািক�ং ও িরেসাস� �শয়ািরং, তথ� উৎপাদন ও িবপণন, তুলনামূলক ও আ�জ�ািতক ��গািরকতা, ডকুেমে�শন ও 

তথ� পুন��ার, তথ�প�িত ও �সবাসমূহ, ��াগার স�দ ব�ব�াপনা, তথ� সা�রতা, �ান ব�ব�াপনা, িববিলওেমি��, 

িডিজটাল ও ইেলক�িনক ��াগার, ইউজার �ািডজ, ��াগার জনসংেযাগ, ইত�ািদ। 

িবভােগ অত�াধুিনক নানা সুেযাগ-সুিবধা রেয়েছ। এর মেধ� উে�খেযাগ� হে� পিরপূণ�ভােব সি�ত আধুিনক কি�উটার 

ল�াব এবং িডিজটাল �হায়াইটেবাড�, মাি�িমিডয়া �েজ�র, শীতাতপ িনয়�ণ ইত�ািদ সমৃ� �াট� ��িণক�। িবভাগীয় 

�সিমনার ��াগাের িবপুলসংখ�ক বই, িথিসস ও গেবষণা সাম�ী রেয়েছ �য�েলা সমি�ত ��াগার সফটওয়�ার কতৃ�ক 

ব�ব�াপনা করা হয়। এই িবভাগ ‘বাংলােদশ জান�াল অব লাইে�ির অ�া� ইনফরেমশন সােয়�’ নােম একিট জান�াল 

�কাশ কের। 

Department of Information Science and Library Management 

The Department of Information Science and Library Management is the pioneer of library and 

information science education and research in Bangladesh which started its journey in 1959. 

The Department has been working for the last 60 years by creating a pool of skilled 

manpower with the objective of collecting, preserving, publicizing and promoting the history 

and heritage of the nation. 
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The Department offers a four-year B.A Honours and a one-year M.A degrees, a two-year M. 

Phil and a three-year Ph. D programmes. It also runs a 16-month M.A (Evening) programme. 

Some of the study and research areas covered by the Department include Classification, 

Cataloguing, Library Networking and Resource Sharing, Information Production and Marketing, 

Comparative and International Librarianship, Documentation and Information Retrieval, 

Information Systems and Services, Library Resource Management, Information Literacy, 

Knowledge Management, Bibliometrics, Digital and Electronic Libraries, User Studies, Library 

Public Relations etc. 

The Department has state-of-the-art facilities. Notable among those are a fully equipped 

computer lab and smart classrooms, multimedia projectors and air conditioners. The 

Departmental seminar library has a large number of books, theses and research materials 

which are managed by an integrated library software. The Department publishes a journal 

called Bangladesh Journal of Library and Information Science. 

 

ভাষািব�ান িবভাগ (১৯৯২) 

 

অধ�াপক ড. সালমা নাসরীন 

   �চয়ারম�ান 

১৯৯২ সােল ভাষািব�ান িবভাগ �িতি�ত হয়। ১৯৯১-১৯৯২, ১৯৯২-১৯৯৩ এবং ১৯৯৩-১৯৯৪ এই িতন িশ�াবেষ� 

৫০ জন কের �মাট ১৫০ জন িশ�াথ�ী ভাষািব�ান িবভাগ �থেক �াতেকা�র িডি� লাভ কের। ভাষািব�ান িবভােগ িব. 

এ. (স�ান) ভিত�র কায��ম ১৯৯৬-১৯৯৭ িশ�াবষ� হেত �� হয়। ��েত ২০ জন িশ�াথ�ী ভিত� করা হেলও ২০০৫-

২০০৬ িশ�াবষ� হেত ৯০ জন কের িশ�াথ�ী ভিত� করা হে�। উে�খ�, �িত�ার পর �থেকই ভাষািব�ান িবভােগ এম. 

এ., এম. িফল. ও িপএইচ. িড. িশ�া কায��ম চালু আেছ। 

এ িবভাগ ভাষা িবষয়ক চচ�া ও গেবষণায় ���পূণ� ভূিমকা পালন কের চেলেছ। িব�ায়ন �ি�য়ার সে� স�িত র�া 

কের আ�জ�ািতক চািহদা িবেশষত ইংেরিজ ভাষা ও তথ� �যুি�র সে� িমল �রেখ, িবভােগ বত�মান পাঠ�মেক 

নতুনভােব িব�মানস�ত কের িবন�� করা হেয়েছ। িবভােগ �শখ রােসল িডিজটাল ল�াব নােম একিট অত�াধুিনক 

কি�উটার ল�াব ও �সিমনার লাইে�ির রেয়েছ। এ িবভােগর পূব�নাম িছল “ভাষাত� িবভাগ”।  ১৭-০৪-২০০৭ তািরখ 

হেত এিট “ভাষািব�ান িবভাগ” নােম পিরিচত। ২০০৬-২০০৭ িশ�াবষ� হেত এ িবভােগ �সিম�ার প�িত চালু 

হেয়েছ। এই িবভাগ �থেক একিট আ�জ�ািতক মােনর ভাষা ও ভাষািব�ান িবষয়ক ি�ভািষক জান�াল ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ভাষািব�ান পি�কা  (Dhaka University Journal of Linguistics) িনয়িমত �কািশত হে�। এিটর অনলাইন 
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সং�রণও (http://www.banglajol.info/index/ DUJL/index) রেয়েছ। এই িবভাগ বত�মােন জাতীয় ও 

আ�জ�ািতক পয�ােয় িবিভ� ধরেনর ভাষাৈব�ািনক গেবষণায় িনেয়ািজত রেয়েছ। স�িত ইতািলর ��নেতা 

িব�িবদ�ালেয়র কি�উটার সােয়� িবভােগর সে� ভাষা-�যুি� িবষয়ক একিট সমেঝাতা �ারক  ও িচেনর �ইেজা 

ইউিনভািস�িটর সে� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেয়েছ। মহান একুেশ উপলে�� �ফ�য়াির মােস িনয়িমতভােব ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র একুেশ উ� যাপেনর অংশ িহেসেব ভাষািব�ান িবভােগর উেদ�ােগ ভাষা-পদযা�া ও ভাষা িবষয়ক 

�সিমনার আেয়াজন করা হয়। ২০১৭ সােলর িডেস�র মােস এই িবভাগ �িত�ার ২৫ বছর পূরণ কেরেছ। 

 

িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ (১৯৯৪) 

 

�মা. আিশকুর রহমান 

  �চয়ারম�ান 

িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ ১৯৯৪ সােল নাট�কলা ও সংগীত িবভাগ িহেসেব �িত�ার পর �থেক 

িশ�াদােনর (িবএ অনাস�, এমএ ও এমিফল) অংশ িহেসেব দশ�ক স�ুেখ িবিভ� সাং�ৃিতক অনু�ােন, জাতীয় ও 

আ�জ�ািতক নােট�াৎসেব নাটক পিরেবশন কের আসেছ। িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ �ত� িবভাগ 

িহেসেব ১ জুলাই ২০০৯ তািরেখ কায��ম �� কের। িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভােগর পিরেবশনা ও 

ব�ব�াপনায় �িত বছর ‘ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় বািষ�ক নােট�াৎসব’ উদযািপত হয়। এছাড়াও িবভােগ নাট-ম�ল 

িমলনায়তেন িশ�াথ�ীেদর বািষ�ক �েযাজনা এবং �সিম�ার িভি�ক �েযাজনা ম�� হয়। 

 

http://www.banglajol.info/index/ DUJL/index
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সংগীত িবভাগ (২০০৯) 

 

িমেসস টু�া সম�ার 

   �চয়ারম�ান 

সংগীত িবভাগ �িত�ার পর হেত িশ�াদােনর পাশাপািশ (িব. এ অনাস� িডি�, এম. এ িডি�, এম. িফল িডি� ও িপএইচ. িড িডি�) 

িবিভ� সাং�ৃিতক অনু�ান আেয়াজন ও পিরেবশন কের আসেছ। সংগীত িবভাগ �ত� িবভাগ িহেসেব ১ জুলাই ২০০৯ তািরেখ 

কায��ম �� কের। ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িত�া বািষ�কীেত সংগীত িবভাগ সাং�ৃিতক অনু�ান পিরেবশন কের। িবভােগর উেদ�ােগ দুই 

িদনব�াপী রজত জয়�ী ও সংগীত উৎসব গত ১৭ ও ১৮ িডেস�র ২০১৯ ছা�-িশ�ক �কে� অনুি�ত হয়। সংগীত িবভাগ পেহলা 

ফা�ন, নবা� উৎসব, আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস, �াধীনতা ও জাতীয় িদবস, বষ�বরণ অনু�ান আেয়াজন কের। তাছাড়া িবিভ� 

ইেলক�িনক িমিডয়ায় অনু�ান পিরেবশন কের। িব�িবদ�ালয় আেয়ািজত জাতীয় পয�ােয় ব�ি�বেগ�র আগমন উপলে�� িসেনট ভবেন 

সংগীত িবভাগ অনু�ােনর আেয়াজন ও পিরেবশন কের। এছাড়া, িবিভ� ম�ণালেয় িবভােগর িশ�াথ�ীবৃ� সাং�ৃিতক অনু�ােন 

অংশ�হণ কের। 

 

সংগীত িবভােগর আেয়াজেন দুই িদন-ব�াপী ‘সংগীত উৎসব ২০১৮’-এর উে�াধনী অনু�ান ২৭ জানুয়াির ২০১৯ ছা�-িশ�ক 

�ক� �া�েণ অনুি�ত হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত �থেক �দীপ ��লেনর মাধ�েম এই সংগীত উৎসেবর আনু�ািনক উে�াধন কেরন। 

Department of Music (2009) 

After the establishment of the Department of Music it has been arranging and performing various 

types of cultural programmes besides teaching music [B.A (Hons) M.A, M. Phil and Ph. D] The 

Department of Music has started its journey separately in the University of Dhaka from 01 July 

2009. The Department of Music performs cultural programme on the establishment Day of the 

University of Dhaka every year. On 17 - 18 December 2019 the Department of Music has 

organized 2 days long Silver Jubilee & Music Festival at TSC. The Department of Music has 

organized different types of programmes like Nabanno Utshob, International Mother Language 

Day, Independence Day & National Day, Barshobaron (Pohela Boishakh). Besides, the Department 

of Music has also performed cultural programmes in difference electronic media. Besides, 
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students of this Department also participate in functions organized by different ministries 

cultural programmes. 

িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ (১৯৯৯) 

 

ড. ফাজরীন �দা  

�চয়ারম�ান 

১৯৯৯ সােল তুলনামূলক ধম� িবভাগ �িতি�ত হয়। িবভােগর �িত�াতা হেলন অধ�াপক ড. কাজী নূ�ল ইসলাম। ড. 

ইসলােমর দীঘ� িদেনর ঐকাি�ক �েচ�ার ফেল িবভাগিট �িতি�ত হয়। িবভাগিট �িত�ার অন�তম উে�শ� হে� 

পৃিথবীর সকল ধেম�র ব�িন� অধ�য়েনর মাধ�েম ধম�া�তা দূর করা এবং সকল ধেম�র অনুসারীেদর মধ�কার 

পার�ািরক স��ক উ�য়েনর মাধ�েম শাি�পূণ� সহাব�ান িনি�ত করা। �িত�ার এক বছেরর মেধ�ই িবভােগর নাম 

পিরবত�ন কের িব� ধম�ত� করা হয়। ২০০৮ সােল পুনরায় নাম পিরবত�ন কের িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ নােম 

নামকরণ করা হয়। িবভােগ একিট আ�ঃধম�ীয় ও আ�ঃসাং�ৃিতক সংলাপ �ক� নােম একিট �ক� রেয়েছ। তাছাড়া 

িবভােগ বত�মােন িতনিট ফাউে�শন রেয়েছ। এ�েলা হে�: ড. মহানাম�ত ফাউে�শন ফর িপস এ� সিলডািরিট, �ামী 

��পান� ফাউে�শন ফর ই�ািরিলিজয়াস হারমিন এবং ফাউে�শন ফর ডায়লগ এমং দ�া িপপল অব আ�াহাম। 

িবভােগ ১৯৯৮-১৯৯৯ িশ�াবষ� �থেক এম.এ এবং ২০০৫-২০০৬ �থেক িবএ স�ান �কাস� চালু হয়। বত�মােন িবভােগ 

চার বছর �ময়ািদ িব. এ ��া�াম, এক বছর �ময়ািদ এম. এ ��া�াম, দুই বছর �ময়ািদ এম. িফল ��া�াম এবং চার 

বছর �ময়ািদ িপএইচ. িড ��া�াম চালু আেছ।  

Department of World Religions and Culture 

The Department of Comparative Religion was established on December 1, 1999, with Dr. Kazi 

Nurul Islam as the Founding Chair. Although religions of the world teach love and preach 

sympathy for others, the world today is torn by conflicts, enmity, and religious hatred. In this 

predicament, a peaceful world is impossible unless people belonging to different faiths 

understand each other better. This can be and should be done through knowledge, dialogue 

and demonstration of the fact that love, compassion, selflessness and inner truthfulness have 

ultimately higher power than hatred, enmity, and self-interest. This prompted Dr. Islam to 

establish the Department of this kind. Immediately after the establishment of the Department, 

the then Secretary-General of the UN Mr. Kofi Anan and Pope John Paul II congratulated the 

Vice-Chancellor Prof. A. K. Azad Chowdhury for his sincere cooperation to establish the 
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Department. The Department was renamed as the Department of World Religions in 2000. 

However, the name of the Department has changed again in 2008 and the present name is the 

Department of World Religions and Culture. The Department offers a four-year B.A Honours 

and a one-year M.A. course, a two-year M. Phil programme and three year Ph. D programme. 

 
০৩-০২-২০১৯ �থেক ০৭-০২-২০১৯ তািরখ িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভােগ এবং 

আ�ঃধম�ীয় ও আ�ঃসাং�ৃিতক সংলাপ �কে�র �যৗথ উেদ�ােগ জািতসংঘ �ঘািষত 

আ�ঃধম�ীয় স�ীিত স�াহ পালন করা হয়। 

 
 

নৃত�কলা িবভাগ (২০১৪) 

 

অধ�াপক �রজওয়ানা �চৗধুরী 

   �চয়ারম�ান 

নৃত�কলা িবভাগ ঢাকা িব�িবদ�ালয় কলা অনুষেদর সবেচেয় সা�িতক সংেযাজন। �ধু পারফিম�ং আট�ই নয়, িনয়িমত 

িবষয় িহেসেবও নৃেত� উ�তর পড়া�নার জন� এিট বাংলােদেশ �থম। নৃত�কলা িবভাগ সং�ৃিত এবং সৃজনশীল িশে�র 

��ে� নৃত� িবষেয় উ�িশ�া �দােনর ��ে� একিট �ধান এবং �নতৃ��ানীয় ভূিমকা পালন কের আসেছ যার মধ� 

িদেয় অধ�বসায়ী সৃজনশীল নৃত�িশ�ীরা ঐিতহ�বাহী এবং আধুিনক নৃেত�র সংিম�েণ একিট নতুন মা�া �তির করেত 

স�ম হেব। 
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২০১৪-২০১৫ িশ�ােষ� ১০ জন িশ�াথ�ী িনেয় নৃত�কলা িবভােগর যা�ার� হয় এবং বত�মােন �মাট ১০৩ জন িশ�াথ�ী 

�াতক পয�ােয় অধ�য়নরত যােদর মেধ� ২৩ জন ছা� এবং ৮০ জন ছা�ী। অিত স�িত ২০১৮-২০১৯ িশ�াবষ� হেত 

িবভাগিটেত নৃত� িবষেয় মা�াস� ��া�াম চালু করা হয়।  

িবভােগর �চয়ারপাস�েনর দািয়ে� আেছন অধ�াপক �রজওয়ানা �চৗধুরী। এছাড়া িবভাগিটেত �ায়ী �ভাষক ৩ জন, ৪ 

জন খ�কালীন িশ�ক, ২ জন �ডমনে�টর, ১ জন অিফস সহকারী ও ২ জন অিফস সহায়ক কম�রত আেছন। 

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় নৃত�কলা িবভাগ এবং ইএমেক (এডওয়াড� মুর �কেনিড) �স�ােরর �যৗথ উেদ�ােগ কলা 

ভবন �া�ণ� বটতলায় অনুি�ত হেয়েছ বস� উৎসব। ১৪ �ফ�য়াির ২০১৯ িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-

চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখত��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক ঐিতহািসক বটতলায় এ 

উৎসেবর উে�াধন কেরন। অনু�ােন উপি�ত িছেলন িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর 

(িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ ও ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ। 

 

Department of Dance 

The Department of Dance is the most recent addition to the Faculty of Arts, University of 

Dhaka. It is the first of its kind in Bangladesh for higher studies in dance not only as a 

performing art but also as a regular subject. In that respect, the Department of Dance plays a 

major and leading role in providing higher education in dance in the field of culture and 

creative arts and thus enables researchers and diligent creative performers to create a new 

dimension by blending traditional and modern dance forms. Like other countries, Bangladesh 

adopted dance as a part of general education when the Department of Dance, University of 

Dhaka, started its journey. 

The Department started with only 10 students in 2014-15 academic year and now 103 students 

enrolled in the B.A (Dance) Honours course in different academic years. Among them 23 are 

male and rest of them are female. From the academic year 2018-2019 the Department is going 

to start one-year Masters programme.  
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Professor Rezwana Choudhury is now Chairperson of this Department. Apart from this, 3 

lecturers, 4 part-time teachers, 2 demonstrators, 1 office assistant, and 2 office peons are 

working for this Department. 

 
Students from the Department of Dance (Front Row and 2nd from the left 

and right behind them) after performing with the Chinese Dance Troupe in 

Beijing international Dance Festival in China. 

 

পদাথ� িব�ান িবভাগ (১৯২১) 

 
ড. এিবএম ওবায়দুল ইসলাম 

�চয়ারম�ান 

পদাথ� িব�ান িবভাগ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িব�ান অনুষেদর একিট বৃহ�ম ও �াচীনতম িবভাগ। এিট �াচীনতম 

িবভাগ, কারণ ঢাকা িব�িবদ�ালয় ১৯২১ সেন �য কেয়কিট িবভাগ িনেয় যা�া �� কেরিছল, পদাথ� িব�ান িবভাগ 

�স�েলার মেধ� একিট। িবভােগর িশ�ক সংখ�া অধ�শত। এই িবভােগ �িত বছর ১৪০ জেনর �বিশ �াতক ��িণেত 

এবং �ায় ১০০ জ�নর মত �াতেকা�র ��িণেত ছা�/ছা�ী ভিত� হয়। িবভােগ �মজর ও মাইনরসহ ১২৫০ জেনর �বিশ 

ছা�/ছা�ী পাঠরত আেছ। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র পদাথ� িব�ান িবভাগ �দেশর একিট উঁচু মােনর িবভাগ িহসােব 

পিরিচত। িবভােগর িবখ�াত িশ�কেদর মেধ� অেনেকই আেছন, তেব এঁেদর মেধ� অধ�াপক এস. এন. �বােসর নাম 

সব��থম উে�খেযাগ�। ব�ত ঢাকা িব�িবদ�ালয় এবং বাঙািল জািত তাঁর জন� গিব�ত। 
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িবভােগর �াতক ও �াতেকা�র ��িণর পাঠ�সূিচেত পদাথ� িব�ােনর �বিচ�ময় িবষয়�িলর িবন�াস নতুন মা�া যু� 

কেরেছ। �মৗিলক গেবষণা কায��েমর ধারাবািহকতায় পদাথ� িব�ান িবভােগর িশ�কবৃ� দি�ণ পূব� এিশয়া, ইউেরাপ 

ও যু�রাে�র খ�ািতস�� িব�ানীেদর সে� �যাগােযাগ গেড় তুেলেছন। িবভােগ গেবষণার িবিভ� শাখার মেধ� রেয়েছ 

িব�ৃত ���াপট- যার মেধ� ত�ীয় ও পরী�ণ পদাথ� িব�ান িবষয়ক গেবষণা; ঘনীভূত ব�র পদাথ� িব�ান, উ� শি�র 

পদাথ� িব�ান, তরল ধাতু পদাথ� িব�ান, সাধারণ আেপি�কতা, আণিবক পদাথ� িব�ান, বােয়ািফিজ�, �লজার িফিজ�, 

িন� তাপমা�ার পদাথ� িব�ান, িনউ�ীয় পদাথ� িব�ান, এটেমাে�য়ািরক িফিজ� এ� �মিটওেরালিজ, সাম�ব�া 

অসাম�ব�ার সংখ�া তাি�ক পদাথ� িব�ান ইত�ািদ। 

 
বাংলােদশ িফিজক�াল �সাসাইিট’র উেদ�ােগ পদাথ� িব�ান িবষয়ক ৩-িদন ব�াপী জাতীয় সে�লন ৭ 

�ফ�য়াির ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন �� হেয়েছ। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক সে�লন 

উে�াধন কেরন। 

 
 

Department of Physics  

The Department of Physics is one of the oldest and largest Departments of the university. 

Physics was one of the four fundamental Departments with which this premier institute 

started its academic activities back in 1921. It enrolls more than 140 undergraduate and 100 

new postgraduate students every year. It also offers minor courses to many other 

Departments of the university. The Department has a glorious past due to the presence of 

many eminent physicists as Faculty members among whom were S.N. Bose and K. S. Krishnan. 

The reputation of the Department rests not only on its high quality teaching but also in the 

quality of research activities marked by diversity and excellence which is also reflected in the 

topics taught in undergraduate and postgraduate courses. In their pursuit of original research, 

The Faculty members collaborate with international scientists including ones from Europe and 

America. Research opportunities exist for investigating a wide range of topics in theoretical 

and experimental physics. Particle Physics, General Relativity, Atomic Physics, Biophysics, 

Condensed Matter, Liquid Metals, Band Theory, Thin Film, Laser Physics, Geophysics, Low 
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Temperature Physics, Nuclear Physics and Statistical Mechanics (equilibrium and Non-

equilibrium) are just a few to mention. 
 

গিণত িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �সিলনা পারভীন 

   �চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল উপমহােদেশর �খ�াত গিণতিবদ ভূপিতেমাহন �সন ও ড. নিলনীেমাহন বসুর �নতৃে� ৫ জন িশ�ক িনেয় 

গিণত িবভােগর কায��ম �� হয়। �থেম পূব� বাংলা সরকােরর �সে�টািরেয়ট ভবেনর কে� এবং িকছুকাল কাজ�ন 

হেলর পি�ম পাে��র �দাতালায় গিণত িবভােগর �শাসিনক ও িশ�া কায��ম পিরচািলত হেতা। সব�েশষ ১৯৬৫ সােল 

সােয়� এেন� ভবেনর (বত�মােন কাজী �মাতাহার �হােসন ভবন) িতন তলায় গিণত িবভাগিটর জন� �ান বরা� করা 

হয়। ১৯৯৬-৯৭ িশ�াবেষ� ৪ বছর �ময়ািদ সমি�ত অনাস� �কাস� চালু হয়। এই িবভােগ �সিমনার লাইে�ির এবং সু-

সি�ত কি�উটার ল�াবক� রেয়েছ। শিহদ িশ�ক জনাব শরাফত আলীর �রেণ িবভাগীয় �সিমনার ক� “শিহদ 

শরাফত আলী কাউি�ল ক�” এবং “শিহদ আিজম �সিমনার লাইে�ির” ছা� শিহদ আিজেমর �রেণ নামকরণ করা 

হেয়েছ। িবভাগ �িত�াকাল হেতই মা�া�স ��া�ােম িব�� গিণত ও ফিলত গিণত দুিট ভাগ রেয়েছ। ১৯৭৪-৭৫ 

িশ�াবষ� হেত িব�� ও ফিলত গিণত-এ িথিসস �প, এম. িফল. ও িপএইচ. িড. ��া�াম চালু হেয়েছ। তাছাড়া মাইনর 

�কাস� িহেসেব সাতিট িবভােগ গিণত পাঠদান করা হে�। বত�মােন চার বৎসর �ময়ািদ িসেলবােস ১২ ��িডট ম�াথ-

ল�াব ব�বহািরক �কাস� চালু রেয়েছ। ৪থ� বষ� অনাস� �কােস� সকল িশ�াথ�ীেদর জন� ৩ ��িডট �েজ� �কাস� �বত�ন 

হেয়েছ।  

 
িবএস স�ান ও এমএস পরী�ায় অসাধারণ সাফেল�র জন� গিণত িবভােগর ৫জন �মধাবী িশ�াথ�ী ‘এএফ 

মুিজবুর রহমান �ণ�পদক’ লাভ কেরেছন। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান ১৪ জুলাই ২০১৯ িবভাগীয় িমলনায়তেন এক অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 

�থেক িশ�াথ�ীেদর হােত �ণ�পদক তুেল �দন। 
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রসায়ন িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �তাফােয়ল আহেমদ �চৗধুরী 

   �চয়ারম�ান 

১৯৭১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িশ�াকায��েমর ��েত কাজ�ন হল �া�েণর িব�ান অনুষেদর পদাথ�িবদ�া গিণত ও 

রসায়ন িবভাগ িছল। এখন কাজ�ন হল ও �মাকাররম �হােসন �খা�কার িব�ান ভবন, এ দুই �ােনই রসায়ন িবভােগর 

�াস�ম ও ল�াব রেয়েছ। 

িশ�কম�লী: রসায়ন িবভােগ ২৪ জন অধ�াপক, ০৩ সহেযাগী অধ�াপক, ০৮ জন সহকারী অধ�াপক এবং ১৩ জন 

�ভাষক কম�রত আেছন। তাঁেদর মেধ� ৩৩ জন িশ�ক িপএইচ. িড. িডি�ধারী। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র উেদ�ােগ ১৯৮১ 

সন �থেক িনয়িমতভােব “�খা�কার �ারক ব�ৃতা” �য়াত অধ�াপক ড. �মাকাররম �হােসন �খা�কার –এর স�ানােথ� 

ও �রেণ অনুি�ত হে�। 

ছা� সংখ�া ও �দ� িডি� সমূহ: রসায়ন িবভাগ িব. এস. (অনাস�), এম. এস., এম. িফল, �পা�-ড�েরল এবং িপএইচ. 

িড. িডি�সমূেহর িশ�াকায��ম চালাে�। িব�ান ও জীব িব�ান অনুষদ�িলর িবিভ� িবভােগর রসায়ন মাইনর 

�কােস�রও িশ�াদান এ িবভােগর দািয়�। মাইনর �কাস�সহ িবভােগ ছা�/ছা�ীর সংখ�া �ায় ৭৫০ । �ধু ছা�ী সংখ�া এ 

সংখ�ার �ায় ৩০%। 

িবভােগর গেবষণা কায��ম: বত�মােন ৪২ জন এম. এস., ০৮ এম. িফল., ১২ জন িপএইচ. িড. িডি�র জন� 

গেবষণারত রেয়েছ। 

Department of Chemistry 

The Faculty of Science at Dhaka University started its journey in 1921 in the Curzon Hall 

campus with three Departments, namely Mathematics, Physics and Chemistry. The Chemistry 

Department is at present situated in two locations: “Curzon Hall” and “Mukarram Hossain 

Khundker Biggan Bhaban”. 

Teaching staff: There are 24 Professors, 3 Associate Professors, 8 Assistant Professors and 13 

Lecturers in the Department. 11 teachers are on study leave for higher studies abroad. 33 

teachers hold Ph. D degrees. 

The Department regularly arranges “Khundker Memorial Lecture” from 1981, to honour the 

memory of Late Professor M H Khundker. 

Number of students and Degrees offered: The Department offers courses for the B.S. Honours, 

M.S., M. Phil, Post-doctoral and Ph. D degrees in Chemistry. Besides, it gives minor courses in 
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Chemistry of various Departments under the Faculties of Sciences and Biological Sciences. 

There are about 750 students (including those of minor courses) in the Department. Of them, 

25 percent are female. 

Research Activities: Currently, 42 M.S, 8 M. Phil and 12 Ph. D students are doing research in 

the Department. 

পিরসংখ�ান িবভাগ  (১৯৫০) 

 

অধ�াপক �মা. লুৎফর রহমান 

�চয়ারম�ান 

আ�জ�ািতক খ�ািতস�� পিরসংখ�ানিবদ, সািহিত�ক এবং দাবাড়ু অধ�াপক ড. কাজী �মাতাহার �হােসেনর �নতৃে� 

১৯৫০ সােলর ১লা অে�াবর পিরসংখ�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ািপত হয়। তখন �থেকই এ িবভাগ �থেক জাতীয় 

ও আ�জ�ািতক খ�ািতস�� পিরসংখ�ানিবদগণ পাশ কের �দশ-িবেদেশ িবিভ� িব�িবদ�ালেয় পিরসংখ�ান িবভাগ �িত�া 

কেরেছন। ১৭ জুন, ২০০৮ সােল পিরসংখ�ান িবভােগর নতুন নামকরণ পিরসংখ�ান, �াণ-পিরসংখ�ান ও 

তথ�পিরসংখ�ান করা হয়। ১লা িডেস�র, ২০১৬ সােল এ িবভােগর পিরবিত�ত নামকরণ পিরসংখ�ান িবভাগ করা হয়। 

এ িবভাগ িব. এস (অন�াস), এম. এস., এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. িডি� �দান কের। িবভাগ বিহভূ�ত ছা�-ছা�ীেদর 

জন� পিরসংখ�ােনর ওপর িবিভ� ধরেনর �কাস� পড়ােনা হয়। এ িবভােগ শিহদ মুিন��ামান �সিমনারসহ দুেটা 

অত�াধুিনক কি�উটার ল�াব রেয়েছ। িবভােগর িশ�কগণ পিরসংখ�ান �েয়ােগর িবিভ� ��� �যমন �াণপিরসংখ�ান, 

ইেকােনােমি��, জনিমিত, পরী�েণর নকশা এবং অন�ান� িবষেয়র ওপর উ�তর গেবষণাকেম� িনেয়ািজত আেছন। 

Department of Statistics 

The Department of Statistics, University of Dhaka was established in 1950 by a famous 

intellectual and statistician Professor Dr. Qazi Motahar Hussain. Since then this Department 

has been consistently producing many leading statisticians in the world including founders of 

several Departments of statistics in Bangladesh, the USA, Canada and elsewhere. The name of 

this Department was changed to “Department of Statistics, Biostatistics and Informatics” in 

2008. However, it retained its old name “Department of Statistics” in 2016.  

This Department offers B.S Honours, MS, M. Phil and Ph. D degrees. Courses on Statistics are 

also offered for students of other disciplines. This Department owns a seminar library as well 

as computer labratories equipped with modern facilities. The Faculty members carry out 
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research in diversified areas including Biostatistics, Econometrics, Demography, Design of 

Experiments and many others. The highly qualified teachers of this Department supervise and 

train (MSc, M. Phil and Ph. D) research students. 

 

তাি�ক পদাথ�িব�ান িবভাগ (২০০৮) 

 

ড. �মাহা�দ তানভীর হািনফ 

   �চয়ারম�ান 

তাি�ক পদাথ�িব�ান �মৗিলক িব�ােনর  অন�তম  ���পূণ� শাখা। এিটেক িব�ােনর সব�ােপ�া ���পূণ� এবং িভি� 

অনুস�ানকারী শাখা বলাটা ও অতু�ি� হেবনা। কারণ পদাথ�িব�ােনর �মাটামুিট সম� শাখা এবং রসায়ন শাে�র ও 

�াণীিব�ান সমূেহর সম� অ�িন�িহত িনয়েমর উৎস বা িভি�মূলক আইন�েলা িনেয় এিটর কাজ। আইন�াইন,      

��ােয়িডংগার  এবং �ম�ওেয়েলর পাশাপািশ সব�কােলর অন�তম �সরা  তাি�ক পদাথ�িবদ িডরােকর ভাষায় “�কায়া�াম 

ত� ও সাধারণ ত� আজ পূণ�তা �পেয়েছ। পদাথ�িব�ােনর  একিট বড় অংশ এবং সম� রসায়ন শাে�র অ�িন�িহত  

�ভৗত িনয়মাবিলর �েয়াজনীয় ত� আজ পুেরাপুির ভােবই জানা �গেছ।” �কৃতপে� কণা- পদাথ�িব�ােনর একিট বড় 

অংশ, সম� কে��ড ম�াটার িফিজ�, রসায়ন ও জিটল �জব রাসায়িনক উপাদান সমূেহর অ�িন�িহত �মৗিলক আইন, 

একিট মা� গািণিতক কাঠােমার  অ�ভু�� যা হল �কায়া�াম িবদু�ৎ গিতিব�ােনর ল�া�াি�য়ান। 

তাি�ক পদাথ�িব�ােনর আওতা স�বত মানুেষর জীবনকােল �স যা করেত স�ম তার মেধ� সব�ােপ�া বড়। তার বুি� 

িচ�া ও গেবষণা �সূত অন� সম� িবষয়েক এিট অিত�ম কেরেছ। উদাহরণ ��প �াণীিবদ�া �ধু �াণ এবং �াণী 

িনেয় কাজ কের; রসায়ন শা� মূলত কাজ কের �মৗিলক ও �যৗিগক উপাদান সমূেহর রাসায়িনক গঠন এবং পিরবত�ন 

িনেয় িক� সাধারণভােব পদাথিব�ান এবং িবেশষভােব  তাি�ক পদাথ�িব�ান কমেবিশ সম� িকছুেকই এর আওতােত 

িনেয় আেস কারণ এিট সম� মহািবে�র িভি�মূলেকই অনুস�ান কের। 

তাি�ক পদাথ�িব�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় ১৯৭৫ সেন �িতি�ত হয়। সফলতা সে�ও তাি�ক পদাথ�িব�ান িবভাগ 

�কান ফ�াকাি� পদ ও অবকাঠােমা সৃি� না করায় ��র িতন বছর পর একােডিমক কায��ম ব� হেয় যায়। এটা 

একিট দুভ�াগ�জনক ঘটনা। �িত�ালে� অধ�াপক এ.এম. হা�ন অর রশীদ িবভাগীয় �চয়ারম�ান িছেলন।  

তাি�ক পদাথ�িব�ান িবভাগ পুন��ীিবত করার জন� ড. �গালাম �মাহা�দ ভূঞা, ড. আরশাদ �মােমন এবং ড. 

কাম�ল হাসান �াথিমক উেদ�াগ �হণ কেরন এবং তােদর ঐকাি�ক ই�া ও সহেযািগতায় এই িবভাগ পুনরায় 

�িতি�ত হয়। ধন�বাদ তােদর ২১ শতেকর �মৗিলক িব�ান পড়ার �েয়াজনীয়তা অনুভব কের ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

কতৃ�প� িবভাগিট পুনরায়  �িতি�ত করার িস�া� �নয়। এরই ধারাবািহকতায়, ২০০৭ সােল তাি�ক পদাথ�িব�ান 

িবভাগ িবভােগর কায��ম  পুনরায় �� করার জন�  পদাথ�িব�ান িবভােগর অধ�াপক ড. �গালাম �মাহা�দ ভূঞােক 

�চয়ারম�ােনর দািয়� �দয়া হয়। িতিন অ�া� পির�ম কের তাি�ক পদাথ�িব�ান িবভােগর বত�মান অব�ায় িনেয় 
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আেসন; িশ�েকর ০৭িট পদ, চারিট কম�কত�া ও কম�চারীর পদ সৃি� কেরন; একই সােথ ��িণক� ও অিফেসর জায়গা 

িব�িবদ�ালেয়র কতৃ�পে�র  মাধ�েম ব�ব�া কেরন। 

Department of Theoretical Physics 

Theoretical Physics is one of the most important of fundamental sciences. It will not be an 

exaggeration to say that in fact it is the most significant original and basic science because it  

deals with the "underlying"  laws behind most of Physics and the whole of Chemistry and  

Biological Sciences. In the words of Dirac who is one of the greatest Theoretical Physicist of 

all time alongside Maxwell, Einstein and Schrodinger, “The general theory of quantum 

mechanics is now almost complete. The underlying physical laws necessary for the 

mathematical theory of a large part of physics and the whole of chemistry are thus 

completely known." In fact we know that the complete theory governing a large part of 

Particle Physics and the whole of Condensed Matter Physics as well as Chemistry and 

Complex Biological Systems are contained within a single mathematical construct that is the 

Lagrangian of Quantum Electrodynamics. 

The Department of Theoretical Physics, University of Dhaka was established in 1975, but 

although very much successful, the Department had to stop its activities after only three 

years due to necessary Faculty and infrastructural facilities. This was a very unfortunate 

event. Professor A.M. Harun-or-Rashid was the founder Chairman of the Department. 

 Dr. Golam Mohammad Bhuiyan, Dr. Arshad Momen and Dr. Md. Kamrul Hassan took the 

primary initiative for its revival and they had the major role in the re-establishment of this 

Department. Realizing the importance of the study of fundamental science in the 21st century, 

the University authorities decided to revive the Department. Dr. Golam Mohammad Bhuiyan 

was appointed as a Chairman of Theoretical Physics Department for the revival. He took the 

Department to the current stage, equipped with seven Faculty positions, fours positions for 

the staff and required space for classroom and office. At last, with the earnest will of the 

Department of Physics and the University authorities it was re-established in 2008.  
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বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� 

�টকেনালিজ িবভাগ (২০০৮) 

 

ড. �মাহা�দ আবদুল কািদর 

   �চয়ারম�ান 

বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ িবভাগ একিট �পা��াজুেয়ট িবভাগ িহসােব ২০০৮ সােলর ৩ নেভ�র 

একােডিমক কায��ম �� কের। এ িবভাগ মূলত �ােয়ািগক এবং উে�শ�মূলক গেবষণার উপর �জার িদে�। আধুিনক 

িচিকৎসা �যুি�র সুিবধা সাধারণ মানুেষর কােছ �প�ছােনার মাধ�েম তােদর জীবনমান উ�য়েনর লে�� িবভােগর 

গেবষণা কায��ম পিরচািলত হয়। িব�ান, ইি�িনয়ািরং এবং িচিকৎসািব�ােনর �য �কান শাখা �থেক উ�ীণ� �াথ�ীরা 

িব�িবদ�ালেয়র িনয়ম অনুযায়ী এ িবভােগ িপএইচিড ও এম িফল ��া�ােম ভিত� হবার �যাগ�। অবশ� তা িনভ�র করেব 

িবভােগর গেবষণার িবষয়ব�র অ�ািধকার, ত�াবধায়ক এবং ছাে�র পার�িরক পছে�র সি�লেনর উপর। এছাড়া 

এই িবভােগ দুইিট িবেশষািয়ত শাখায় (ক) �মিডেকল িফিজ� (খ) বােয়ােমিডেকল ইি�িনয়ািরং-এ এম. এস. ��া�াম 

চালু রেয়েছ। �া��েসবা সং�া� �যুি� উ�য়ন, হাসপাতােল ব�ব�ত �রিডওেথরািপ সহ অন�ান� আধুিনক িচিকৎসা 

য�পািত �াপন, পিরচালনা ও র�ণােব�ণ এবং এসব য�পািত �েয়ােগ ি�টেম� পিরক�নায় িচিকৎসকেদর সহায়তা 

করার জন� �ানীয়ভােব জনশি� �তিরর লে�� এ িবভােগর একােডিমক কায��ম পিরচািলত হেয় আসেছ। 

 
Based on excellent performance in MS examination, two students were awarded 

the K L Rabbani-Najmon Nesa Memorial Scholarship. Cheques were handed over 

by Professor Dr. Md. Akhtaruzzaman, Vice-Chancellor of the University of 

Dhaka. 
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Department of Biomedical Physics & Technology (2008) 

Starting its journey on November 3, 2008 under the founder Chairman, Professor Khondkar 

Siddique-e Rabbani, this Department aims high to make itself one of the centerpieces in the 

area of Biomedical Physics, Engineering and Technology. This post graduate multidisciplinary 

Department emphasizes research and development aimed at delivering the benefits of modern 

healthcare technologies to the deprived people globally, particularly in Bangladesh. Aiming for 

relevant and target-oriented research, this Department initially started with Ph. D and M. Phil 

programmes. The Department also offers Master of Science programme with two 

specializations: (i) Biomedical Engineering and (ii) Medical Physics. The mission of the 

Department is to create manpower for developing health care technology, to understand, 

install and operate sophisticated biomedical equipment in hospitals and to assist medical 

doctors in diagnosing diseases and preparing treatment plans. This Department emphasizes 

research in the fields: (i) A novel Focused Impedance Method (FIM) for the diagnosis of 

disorders and disease of lungs, stomach and certain cancers (ii) A new neuro physiological 

parameter named Distribution of F-latency (DFL), having potential in the detection and 

diagnosis of peripheral neuropathy (iii) Destruction of diarrhoeal germs in water at low cost 

(iv) Biomedical signal and image analysis for medical applications (v) Telemedicine. 

 

ফিলত গিণত িবভাগ (২০১৪) 

 

অধ�াপক ড. �মা. শওকত আলী 

   �চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িত�ার সময় �থেকই গিণত িবভাগ �িতি�ত হয়। তখন �থেকই িব�� গিণত ও 

ফিলত গিণত উভয় িবষেয় গিণত িবভাগ এম. এস. িডি� �দান কের আসেছ। ফিলত গিণেতর িবিভ� শাখায় গেবষণা 

কায��ম িবভাগ �িত�ার পর �থেকই পিরচািলত হে�। উে�খেযাগ� সংখ�ক িশ�াথ�ীেক ফিলত গিণেতর িবিভ� শাখায় 

এম. এস. ও িপএইচ. িড. িডি� �দান করা হেয়েছ। বত�মােন ১৫ জন িশ�াথ�ী িপএইচ. িড. িডি�র জন� গেবষণারত। 

২০১৪-২০১৫ িশ�াবষ� �থেক ফিলত গিণত িবভাগ স�ূণ� নতুন িবভাগ িহসােব কাজী �মাতােহর �হােসন ভবেন যা�া 

�� কের। উ� িশ�াবেষ� �থম বষ� স�ান ��িণেত ৬১ জন িশ�াথ�ী ভিত�র মাধ�েম �াতক কায��ম এবং ২০১৩-

২০১৪ িশ�াবেষ�র এম. এস. ��িণেত ৫১ জন িশ�াথ�ী ভিত�র মাধ�েম �াতেকা�র পয�ােয়র একােডিমক কায��ম �� 

কের বত�মােন ফিলত গিণত িবভােগর এ. এফ. মুিজবুর রহমান গিণত ভবেন পিরচািলত হে�। এছাড়াও এম. িফল. 

এবং িপএইচ. িড. গেবষকেদর জন� রেয়েছ অত�াধুিনক িরসাচ� ল�াব। এই িবভােগ �সিমনার লাইে�ির এবং সুসি�ত 
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কি�উটার ল�াব ক� রেয়েছ। ১৯৭১ সােল মুি�যু� ও �াধীনতা সং�ােম শিহদ ছা�-িশ�কেদর �রেণ িবভােগ একিট 

মম�র ফলক �াপন করা হেয়েছ। উ� ভবেনর �রজাউর রহমান অিডটিরয়ােম িনয়িমতভােব িবিভ� �সিমনার আেয়াজন 

করা হে�। 

Department of Applied Mathematics 

Since the establishment of the University of Dhaka in 1921 the Department of Mathematics 

has been offereing MS degree in both pure Mathematics and in Applied Mathematics. Since 

then, research has been carried out in various fields of Applied Mathematics. A number of 

students of this Department have been awarded M. Phil and Ph. D degrees. At present 15 

researchers are engaged in their Ph. D studies. 

From the academic year 2014-2015 the Department of Applied Mathematics started its journey 

as a completely new and full-fledged Department in the Kaji Motaher Hossain Bhaban. From 

the same academic year, the Department started its undergraduate programme with 61 

students in the first year Honours and 51 students in the MS programme for the session 2013-

2014. Presently this Department runs its academic activities at the newly founded A. F 

Mujibur Rahman Ganit Bhaban. The Department also provides well-equipped research labs for 

the Ph. D and M. Phil students. A memorial stone has been laid in the memory of the martyrs 

of liberation war of 1971. Academic seminars on various issues are regularly organized in the 

Rezaur Rahman auditorium in the A. F Mujibar Rahman Ganit Bhaban.  

 

িথওেরিটক�াল এ� কি�উেটশনাল �কিমি� িবভাগ (২০১৪) 

 

অধ�াপক ড. �মা. ছাইফুল ইসলাম 

�চয়ারম�ান 

The term theoretical chemistry may be defined as the mathematical description of 

chemistry. The term computational chemistry is usually used when a mathematical 

method is sufficiently well developed that it can be automated for implementation 

on a computer. Computational chemistry is a natural outgrowth of theoretical 

chemistry, the traditional role of which involves the establishment of a conceptual 
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understanding and quantitative characterization for the chemical sciences, 

particularly at the atomic and molecular levels. 

During the last few decades, an enormous development of user-friendly 

computational chemistry software has made molecular calculations accessible to 

many users, so that molecular modeling can now be performed in any laboratory 

or classroom. The continuous rapid increase in the power of individual PCs is 

offering comparatively low-cost options to substitute expensive experimental 

studies. Computational chemistry programmes are used for: 

 calculating the molecular properties such as structure of molecules, energy, 

dipole moment, electronic charge, and spectroscopic measurements and so 

on. 

 performing simulation to macromolecular systems such as nucleic acids, 

lipids and proteins, or system of large number of molecules like gases, 

liquids and liquid crystals. 

 drug design, design of new catalysts, chemical synthesis, reaction mechanism 

studies, and design of novel materials. 

 

Theoretical and Computational Chemistry is a fast growing area of modern 

chemistry. It is capable of interfacing with the other teaching and research areas 

in chemistry, physics, biochemistry, pharmaceutical chemistry, material science 

etc. 

Computational chemistry teaching and research is currently active in most 

countries, including developed and developing countries. Considering the 

significance of the study of Theoretical and Computational Chemistry in the 

21st century, the University of Dhaka authorities have created the Department of 

Theoretical and Computational Chemistry. 

List of computational software currently available in the Department of Theoretical 

and Computational Chemistry: 

1. Gaussian 16 

2. GaussView 6 

3. VASP 
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আইন িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. নাইমা হক 

   �চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল িব�িবদ�ালয় �িতি�ত হওয়ার সােথই আইন অনুষেদর অধীেন আইন িবভােগর যা�া �� হয়। িবভােগর 

চার বছর �ময়ািদ ব�ােচলর অফ ল'জ এবং এক বছর �ময়ািদ �জনােরল ও ��শালাইজড মা�ার অফ ল'জ িডি� চালু 

রেয়েছ; যার পাঠ��ম রিচত হেয়েছ একজন িশ�াথ�ীেক একুশ শতেকর আইন অনুশীলেনর জন� �েয়াজনীয় বা�ব 

�ান, দ�তা ও মূল�েবােধ ��ত করার জন�। িশ�াথ�ীেদরেক আইেনর িবকাশ ও ভিবষ�ত স�াবনা অনুধাবেনর জন� 

সমােলাচনামূলক দৃি�ভি� �দােন িশ�কগণও �িত�িতব�। নব-সং�ারকৃত ভবনিটেত িশ�াথ�ী, িশ�ক ও �পশাজীবী 

সবার জন� আইেনর অনুশীলন ও তা ছািপেয় নানা িবষেয় পারদশ�ী হওয়ার জন� অি�তীয় পিরেবশ রেয়েছ। 

বাংলােদশ িলগ�াল এইড এ� সািভ�েসস �া� (�া�) এর অথ�ায়েন িবভােগ ি�িনক�াল িলগ�াল এডুেকশন ��া�াম চালু 

রেয়েছ, যার মাধ�েম গঠনমূলক িচ�া ও সি�য় লইয়ািরং এর জন� �েয়াজনীয় িনিবড় �িশ�ণ �দওয়া হয়। ঢাকা 

ইউিনভািস�িট মুট �কাট� �সাসাইিট জাতীয় ও আ�জ�ািতক নানা মুট �কাট� �িতেযািগতা আেয়াজন করেছ এবং অংশ 

�হণ করেছ। িবভােগর �াজুেয়টরা ভিবষ�ৎ বাংলােদেশর ���পূণ� সুর�া অ�া�র িহেসেব কাজ করেব- এ িবেবচনা 

�থেক জািতসংেঘর শরণাথ�ী সং�া ইউএনএইচিস আেরর সহেযািগতায় িবভােগ শরণাথ�ী আইেনর একিট সািট�িফেকট 

�কাস� পিরচািলত হয়। এছাড়া িনয়িমত নানা �সিমনার ও গণব�ৃতা আেয়াজেনর পাশাপািশ �দেশর ভিবষ�ৎ �নতৃ�েক 

িশি�ত করার �িত�িত �থেক িবভােগর িশ�াথ�ীেদরেক উে�খেযাগ� সংখ�ক বৃি� �দান করা হয়। 

Department of Law 

The Department of Law running under the Faculty of Law began its journey with the 

foundation of the University in 1921. The Department offers a four-year LLB (Honours) and a 

one-year Master of Laws (General and Specialized) degrees, with curricula that have been 

designed to ensure that students acquire substantive knowledge, skills, and values essential 

for practicing law in the 21st century. The Faculty members are committed to offer critical 

perspectives that enable the students to understand how the law has developed and is likely 

to develop. The recently renovated building provides an unparalleled environment for 

students, scholars, and professionals alike to excel in legal practice and beyond. 
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জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান-এর �ভ জ�িদন উপলে�� ব�ব�ুর �ৃিত িবজিড়ত ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

আইন অনুষেদর �মধাবী িশ�াথ�ীেদর মােঝ বাংলােদশ আওয়ামী লীগ �াণ উপকিমিটর উেদ�ােগ িবেশষ বৃি� : 

SECRET DOCUMENTATIONS OF INTELLIGENCE BRANCH OF FATHER OF THE NATION 

BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN VOL-1 AND VOL-2 বই �দান। উ� অনু�ােন উপি�ত 

িছেলন মাননীয় পররা� ম�ী আ�ুল �মােমন, আইন িবভােগর িসিনয়র অধ�াপক �েফসর ড. িমজানুর রহমান, আইন 

অনুষেদর মাননীয় িডন �েফসর ড. �মা. রহমত উ�াহ ও আইন িবভােগর মাননীয় �চয়ারম�ান �েফসর ড. নাইমা 

হক। 

The Department with the generous funding of BLAST runs a Clinical Legal Education 

programme, to provide an intensive training necessary for analytical thinking and active 

lawyering. The Dhaka University Moot Court Society has been organising and participating in 

various Moot Court competitions nationally and internationally. The Department in 

collaboration with the UNHCR offers certificate courses on Refugee Law. Apart from regularly 

organising seminars and public lectures, the Department is proud to offer a number of 

scholarships for the students. 

ম�ােনজেম� িবভাগ (১৯৭০) 

 

অধ�াপক ড. ফা�ক আহেমদ 

�চয়ারম�ান 

১৯৭০ সােল ব�ব�াপনা িবভােগর যা�া �� হয়। ম�ােনজেম� িবভাগ �িত�ার পর �থেকই দ� মানব স�দ উ�য়েনর 

জন� যুেগাপেযাগী িসেলবাস �ণয়ন কের িবেশষািয়ত িশ�া ব�ব�া �বত�ন ও �িশ�েণর ব�ব�া কের আসেছ। 

��েত িবভাগ �থেক ৩ বৎসেরর িব. কম. (অনাস�) এবং ১ বৎসেরর এম.কম িডি� �দান করা হেতা। বত�মােন 

িবভােগ িবিবএ ��া�াম, এমিবএ ��া�াম, এম. িফল ��া�াম, িপএইচ. িড ��া�াম, িডিবএ ��া�াম চালু করার পর 

পিরবিত�ত িসেলবাস এবং নতুন িসেলবাস প�িতেত িডি� �দােনর ব�ব�া করা হয়। িবভােগ সা��কালীন এমিবএ 
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��া�াম এবং এমিপএইচআরএম ��া�াম চালু করা হেয়েছ। বত�মােন িবভােগ �ায় ২০০০ জন ছা�-ছা�ী অধ�য়নরত। 

িবভােগ বত�মােন ২৮ জন িশ�ক কম�রত এবং ০২ জন িশ�ক ছুিটেত আেছন। িশ�ক মেহাদয়গেণর মেধ� ১২ জন 

অধ�াপক, ০২ জন সহেযাগী অধ�াপক, ১৪ জন সহকারী অধ�াপক এবং ০২ জন �ভাষক। 

িবভােগর অিধকাংশ িশ�কবৃ�ই িবেদিশ িডি�ধারী এবং সকেলরই �চুর সংখ�ক গেবষণামূলক �ব� �কাশনা রেয়েছ। 

িশ�া কায��েম গিতশীলতা আনার জন� িবভােগ িনজ� কি�উটার ল�াব, �াস �েম এিস, মাি�িমিডয়া, �েজ�র ও সাউ� 

িসে�ম�-সহ অন�ান� সুেযাগ সুিবধা রেয়েছ। 

 
49th Anniversary of Management Day 

 

Department of Management 

The Department of Management commenced its journey in 1970. Currently the Department 

offers a four-year undergraduate BBA programme and one-year MBA programme. The 

Department is also offering M. Phil and Ph. D and DBA degrees. Additionally, the Department 

offers MBA (Evening) and Master of Professional Human Resource Management (MPHRM). 

There are 30 teachers in the Department, of which 12 are Professors, 2 Associate Professors, 

14 Assistant Professors and 2 lecturers. 

Most of the teachers have received training from abroad and have a good number of research 

publications. To mobilize educational activities, the Department has its own computer lab, air-

conditioned classrooms with multimedia projectors and sound system. 
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একাউি�ং এ� ইনফরেমশন 

িসে�ম� িবভাগ (১৯৭০) 

 

অধ�াপক ড. িরয়াজুর রহমান �চৗধুরী 

�চয়ারম�ান 

িহসাবিব�ান িবভাগ ১৯৭০ সােল �িতি�ত হেলও ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র জ�ল� �থেকই দুই বৎসর �ময়ািদ �াতক 

��া�ােম িহসাবিব�ান িবষয়িট কলা অনুষেদ পড়ােনা হেতা। ১৯২৪ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় �থেক �থম বািণজ� 

িবষেয় �াতক িডি� �দান করা হয়। ১৯৪৮ সাল পয�� বািণজ� িবভােগ �কবল �াতক পয�ােয় িব. কম. ��া�াম চালু 

িছল। এরপর �থেক এম. কম. তথা �াতেকা�র ��া�াম চালু হয়। পরবত�ীকােল ১৯৫৩ সােল বািণজ� িবষেয় িব. কম. 

(স�ান) িশ�া�ম চালু হয়। ১৯৬১ সাল �থেক বািণজ� িবভােগ �াতেকা�র পয�ােয় িহসাবিব�ান িবষেয় এম. কম. 

িশ�া�ম চালু হয়। ১৯৭০ সােল বািণজ� অনুষদ �িত�ার সােথ সােথ িহসাবিব�ান িবভাগও �িত�া করা হয়। তখন 

মা� ৮ জন িশ�ক িনেয় িহসাবিব�ান িবভাগ �াতক পয�ােয় স�ান ��িণর পাঠ�ম এবং �াতেকা�র পয�ােয় এম. কম 

পাঠ�ম চালু কের। ১৯৭৮ সােল �সিম�ার প�িত চালু হয়। ১৯৯৪-৯৫ িশ�াবষ� �থেক এ িবভােগ ৪ বছর �ময়ািদ 

�াতক িব. িব. এ. এবং এক বছর �ময়ািদ এম. িব. এ. পাঠ�ম চালু করা হয়। িব. িব. এ. ও এম. িব. এ. পাঠ�েম ৩ 

মাস �ময়ািদ ই�ান�িশপ �িশ�ণ বাধ�তামূলক। এম. িব. এ. পয�ােয় (ক) �েফশনাল একাউি�ং (খ) ক�্ ও 

ম�ােনজেম� একাউি�ং এবং (গ) ইনফরেমশন িসে��স-এ ��শালাইজ করার সুেযাগ আেছ। তাছাড়া এ িবভােগ 

এম. িফল. ও িপএইচ. িড. ��া�াম চালু আেছ। িহসাবিব�ান িবষেয়র পিরিধ িব�ার লাভ করায় ২০০২ সােল িবভােগর 

নাম পিরবত�ন কের বত�মােন একাউি�ং এ� ইনফরেমশন িসে��স িবভাগ করা হেয়েছ। বত�মােন এ িবভােগ ৫৪জন 

িশ�েকর মােঝ ১৫ জন অধ�াপক, ০৩ জন সহেযাগী অধ�াপক, ০৭  জন সহকারী অধ�াপক ও ১২ জন �লকচারারসহ 

�মাট ৩৭জন িশ�ক কম�রত আেছন। Bangladesh Accounting Review নােম িবভােগ একিট জান�াল অনুেমািদত 

হয়। 

বত�মােন িদবা িবভােগ �ায় ১৬০০ জন এবং সা��কালীন এম. িব. এ. ��া�ােম ৬০০জন ছা�/ছা�ী পড়া�না করেছ। 

এম. িফল. ও িপএইচ. িড. গেবষেকর সংখ�া বত�মােন ২৫।  

Department of Accounting & Information Systems 

The Department of Accounting & Information Systems is one of the premier Departments 

under the Faculty of Business Studies, University of Dhaka. Accounting was taught as a subject 

under the Department of Economics and Commerce in the 1922-23 academic session. In 1970, 

the Department of Commerce was elevated to a Faculty and named Faculty of Commerce 

comprising two Departments, namely Accounting and Management. With the introduction of 
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Master of Commerce (M.Com) degree in Accounting, a new chapter in accounting education 

began in the country and has since been contributing towards the progression of business 

education in Bangladesh.   

The Department of Accounting started its academic activities with 8 teachers and 140 students 

in 1970 and has swelled to over 2,200 students and 50 teaching staff at the present time. 

Since its inception, the Department is upholding its unwavering commitment first rate 

teaching and research. Keeping in view the changes in structure and curricula, the 

Department was renamed as the Department of Accounting & Information Systems in 2002.  

The Faculty of Commerce was renamed as the Faculty of Business Studies as per the decision 

of the Academic Council of the University of Dhaka, which was approved by the National 

Parliament through amendment of the Dhaka University Order. The Bachelor of Commerce 

with Honours and Master of Commerce degrees were renamed by the Academic Council as 

Bachelor of Business Administration (BBA) and Master of Business Administration (MBA) in 

keeping with the trend of greater appeal and acceptability in the job market, and to respond 

to the competitive environment in the public and private sectors.  

Currently, the Department offers Undergraduate, Graduate and Postgraduate programmes in 

Accounting with a clear philosophy to develop in students the required knowledge and 

understanding of theoretical concepts and practical techniques for accounting profession and 

overall managerial discipline. The Department offers Ph. D and M. Phil degrees to suitable 

candidates under the supervision of distinguished Faculty members who are internationally 

acclaimed researchers in their specialized areas. In response to the socioeconomic demands, 

the Department of Accounting & Information Systems have launched Master of Business 

Administrative (Evening) programme, Masters in Professional Accounting programme and 

Master of Accountancy in Taxation programme uniquely suited to the Accounting discipline, 

catering to the increasing demand for accounting and tax professional representing both 

public and private sectors.   

The academic programmes of the Department are conducted by highly qualified and foreign 

trained academic personnel with commendable academic background. Distinguished scholars 

through their laudable efforts have made the programmes the most coveted. A large number 

of Faculty members – individually and in teams – is actively engaged in research and have 

pioneered many research publications. In addition to their commitment to teaching and 

research, Faculty members play an important role in the affairs of the university and the 

community at large. A good number of our Faculty sit on the board of different public 

enterprises. The diversified academic background of teaching Faculty, their research activities, 

and the dynamic curriculum of Accounting & Information Systems have made it one of the 

leading Departments in the University of Dhaka. 
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The Department of Accounting & Information Systems has a strong alumni named Accounting 

Alumni. The Department and Alumni have jointly been awarding over 100 merit based and 

need based scholarships for a number of years.  The scholarship fund was created through 

generous contributions by alumni members, internally generated fund, and contributions from 

Departmental teachers. This initiative has paved the way for uninterrupted education for 

underprivileged students. 

মােক�িটং িবভাগ (১৯৭৪) 

 

অধ�াপক ড. �মা. িমজানুর রহমান 

�চয়ারম�ান 

�া�ন বািণজ� অনুষেদর একিট িবভাগ িহেসেব মােক�িটং িবভাগ ১লা জুলাই ১৯৭৪ সেন �িতি�ত হয়। বািণজ� 

অনুষেদর �বীণতম অধ�াপক ড. আ�ু�াহ ফা�ক এ িবভােগর �িত�াতা �চয়ারম�ান িছেলন। ১৯৭৪-৭৫ িশ�াবেষ� 

বািণজ� িবভােগর স�ান ��িণ ও ব�ব�াপনা িবভােগর ি�িলিমনাির ছা�-ছা�ীেদরেক িনেয় মােক�িটং িবভােগর মা�াস� 

��া�াম চালু হয়। ৪৯ জন ছা�-ছা�ী ও ৪ জন িশ�ক িনেয় মােক�িটং িবভাগ িশ�া কায��ম �� কের। িবভাগিট �� 

�থেকই িশ�ার মান উ�য়েনর লে�� যুেগাপেযাগী িসেলবাস ও �কাস� কািরকুলাম �বত�ন কের আসেছ। িবভােগ 

িনেয়ািজত িশ�কবৃ� সি�য়ভােব গেবষণা ও �কাশনার কােজ স�ৃ� আেছন। িশ�া কায��েম গিতশীলতা আনার 

লে�� িবভােগ িনজ� কি�উটার ল�াব, �াস �েম এয়ার কি�শন, মাি�িমিডয়া, ওভারেহড �েজ�র ও সাউ� 

িসে�মসহ অন�ান� সুেযাগ সুিবধা রেয়েছ। বত�মােন িবভােগর িশ�কসংখ�া ৪৮ ও সা��কালীন এম. িব. এ ��া�ামসহ 

ছা�-ছা�ীর সংখ�া �ায় ১৭০০। বত�মােন এ িবভাগ �থেক �িত বছর �ায় ৩৫০ জন ছা�-ছা�ীেক িব. িব. এ ও এম. 

িব. এ িডি� �দওয়া হে�। তাছাড়া, মােক�িটং িবভােগ এম. িফল., িপএইচ. িড. ও এম. িপ. এম. ��া�াম চালু আেছ।  

Department of Marketing 

The Department of Marketing, one of the members of the Faculty of Business Studies, was 

established on 1 July 1974. This Department started functioning with a view to fulfilling the 

need for specialized education, research and training in the field of marketing.  

The Department of Marketing started its function with only 3 teachers and 49 students in 

1974. At present there are about 1700 students in its BBA, MBA (Regular), MBA (Evening), M. 

Phil, Ph. D and Master of Professional Marketing (MPM) programmes in the Department. Since 

its inception, more than 4000 Marketing graduates obtained degrees from this Department, 

fulfilling the need of the growing demand for executives and trained manpower with strong 

skills in this specialized business area. The alumni of the Department hold important 

managerial positions in prestigious national and multinational organizations.  
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The Department offers undergraduate, graduate, M. Phil and Ph. D programmes in marketing. 

The Department is committed to achieve the highest academic performance and excellence. 

The Department has 40 distinguished and experienced Faculty members. Currently, seven 

teachers of the Department are staying abroad on study leave for pursuing higher studies 

leading to Ph. D degree. Since 1978, an Integrated Semester System has been introduced in 

Bachelor and Master degree programmes at the Department. 

িফন�া� িবভাগ (১৯৭৪) 

 

অধ�াপক শাি�র আহমদ 

�চয়ারম�ান 

১৯৭৪ সােল িফন�া� িবভাগ �িতি�ত হয়। সৃি�র পর �থেকই িবভাগিট িফন�া� িবষেয় িবেশষািয়ত িশ�া ও �িশ�েণর 

ব�ব�া কের দ� িনব�াহী ও মানব স�দ উ�য়েন অ�ণী ভূিমকা পালন কের আসেছ। িফন�া� িবভােগ চার বৎসর 

�ময়ািদ িব. িব. এ. ��া�াম ও এক বৎসর �ময়ািদ এমিবএ ��া�ােম ছা�-ছা�ীেদরেক িশ�াদান করা হয়। িবভােগর 

অিধকাংশ িশ�ক িবেদেশ �িশ�ণ�া� এবং িপএইচ. িড. িডি�ধারী। িবভােগর �িশ�ণ �া� িশ�কবৃ� �দেশ এবং 

িবেদেশ অধ�াপনা, গেবষণা ও অন�ান� ��ে� ���পূণ� অবদান �রেখেছন এবং �রেখ আসেছন। িবভােগর িবিভ� 

িশ�ক িব�িবদ�ালয় এবং আিথ�ক �িত�ান পিরচালনায় সেব�া� পেদ কম�রত িছেলন এবং রেয়েছন। উে�খেযাগ� 

সংখ�ক িশ�ক গেবষণার ��ে� অনুষদ �থেক Award �পেয়েছন। িবভাগিট �� �থেকই িশ�ার মান উ�য়েনর লে�� 

যুেগাপেযাগী িসেলবাস ও �কাস� কািরকুলাম �বত�ন কের আসেছ এবং ইেতামেধ�ই িবভাগিট �দেশ ও িবেদেশ সুনাম 

অজ�ন কেরেছ। িব�িবদ�ালেয়র ভিত� পরী�ায় �মধাতািলকার �থম সািরর ছা�/ছা�ীবৃ� িবভােগ অধ�য়েনর সুেযাগ 

�পেয় থােক। িশ�কবৃ� সব�দাই িবভাগিটর সুনাম অ�ু� রাখার কােজ সি�য়ভােব সেচ� আেছন।  

িবভােগ িনয়িমত িবিবএ ও এমিবএ ��া�াম ছাড়াও িবভােগ মা�াস� অব �েফশনাল ��া�াম, িডিবএ ��াগাম, এম. 

িফল. ও িপএইচ. িড. ��া�াম চালু আেছ। িবভােগ �পশাজীবী ও িনব�াহীেদর জন� সা��কালীন এম. িব. এ. ��া�াম চালু 

করা হেয়েছ। িফন�া� িবভােগ বত�মােন �ায় ২০০০ জন ছা�-ছা�ী অধ�য়ন করেছ। �িত বৎসর ১ জুলাই তািরেখ 

িফন�া� িবভােগর �িত�া বািষ�কী ও “িফন�া� �ফ�” পালন করা হয়। এছাড়া িনয়িমত Financial Quiz 

Competition অনুি�ত হয়। 

Department of Finance 

The Department of Finance was established in 1974. Since its inception, the Department has 

been playing a pioneering role by providing specialized finance education and training for 

creating skilled executives and human resource with strong finance background. The 

Department offers a four-year BBA programme and a one-year MBA programme for the 
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students. Most of the Faculty members of the Department are trained in foreign countries and 

have Ph. D degrees. The trained Faculty members of the Department have been contributing 

greatly at home and abroad to the field of teaching, research and other specialized areas. 

They also served and have been serving in key positions in the university administration and 

various financial institutions. A good number of the teachers have received best award for 

research from the Faculty. For the betterment of education the Department has been 

designing and following modern syllabus and course curriculum which has earned widespread 

recognition home and abroad. Almost all the top ranking students in the admission test get 

enrolled in this Department. 

In addition, to the regular BBA and MBA programmes the Department offers Master of 

Professional programme, DBA programme, M. Phil and Ph. D programmes. The Department 

has been running an Evening MBA programme for professionals and executives. There are 

around 2000 students currently studying in the Department of Finance. Every year on 1st July 

the Department celebrates its Foundation Day. The Department also organizes events like 

‘Finance Fest’, ‘Financial Quiz Competition’ etc. 

ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ (২০০৪) 

 

অধ�াপক ড. �মা. মাঈন উি�ন 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় সব��থম বািণজ� অনুষেদর অধীেন একােডিমক কাউি�ল ও িসি�েকেটর িস�া� �মাতােবক ২০০৪ 

সােলর আগ� �থেক ব�াংিকং িবভাগ চালু করার িস�া� �নয়। ২০০৪ সােল �িত�ার পর �থেক িবভাগিট আধুিনক 

ব�বসািয়ক িবে�র �েয়াজনীয়তা পূরেণর জন� এবং িবেশষত ব�াংিকং এবং বীমা ��ে� দ�তা স�� কম�কত�া এবং 

�িশি�ত জনশি� �তিরেত �িত�িতব�। িবভােগ ৪ বছেরর িবিবএ ��া�াম, ১ বছেরর এমিবএ ��া�াম, M. Phil, 

Ph. D, DBA, MPB, MAS and DTM  ��া�াম চালু আেছ। 

ব�াংিকং িবভাগ বাংলােদেশর িশ�ার ��ে� একিট আ�জ�ািতক মােনর �িত�ান িহসােব পিরগিণত হওয়ার দৃঢ় �ত�াশা 

�রেখ আ��কাশ কেরেছ। িবভাগিট �� �থেকই িশ�ার মান উ�য়েনর লে�� যুেগাপেযাগী িসেলবাস ও �কাস� 

কািরকুলাম �বত�ন কের আসেছ। িশ�া কায��েম গিতশীলতা আনার লে�� িবভােগ িনজ� কি�উটার ল�াব, 

��িণকে� এয়ারকি�শনার, মাি�িমিডয়া, ওভারেহড �েজ�র ও সাউ� িসে�মসহ অন�ান� সুেযাগ-সুিবধা রেয়েছ।  

িবভােগ দ� মানবস�দ উ�য়েনর জন� যুেগাপেযাগী ও বা�বমুখী িশ�া �দােনর লে�� িনয়িমত িবিভ� ব�াংক ও 

আিথ�ক �িত�ান কতৃ�ক অথ�াৎ ছা�-ছা�ীেদর জন�  E-Banking, Risk Management in Banking, Insurance, 
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Central Banking, Foreign Exchange, Credit Management ইত�ািদ অিভ� ও উ� পদ� কম�কত�া �ারা 

�সিমনােরর আেয়াজন করা হেয় থােক। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ২৮ নেভ�র 

২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন এক অনু�ােন িশ�াথ�ীেদর হােত “আইএফআইিস 

ব�াংক গেবষণা অনুদান ও বৃি�র”  �চক তুেল �দন। 

Department of Banking and Insurance 

The vision of the Department is to develop skilled human resources with specialized 

education and training particularly in Banking and Financial services. Since its inception in 

2004, the Department is committed to catering for the needs of modern business world and 

producing executives and trained manpower with strong skills in business, particularly in 

banking and insurance. The Department offers a 4-year BBA programme, 1-year MBA 

programme and other post-graduate programmes (including M. Phil & Ph. D) in the 

Department. It has introduced MBA (Evening) programme for the executives and officials. 

Right from the outset, the Department constantly focuses on academic excellence and 

uncompromising standard for which it has earned reputation. Recently, the Department has 

introduced 3 professional programmes namely Master of Actuarial Science, Master of 

Professional Banking and Master in Tax Management to meet the emerging corporate 

challenges of the professionals. The Faculty members of this Department are highly qualified 

and actively engaged in extensive research. They have many research publications to their 

credit. The dynamic course structure, supreme expertise of the Faculty members and modern 

teaching standard add greater value to the Department. The Department has already earned 

commendable exposure in the financial services sector for imparting quality teaching and 

creating outstanding graduates. 
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ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে��স িবভাগ (২০০৫) 

 

অধ�াপক ড. �মা. আ�াম �হােসন 

�চয়ারম�ান 

ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�ম� িবভাগ ঢাকা িব�িবদ�ালয় পিরবােরর, িবজেনস �ািডজ অনুষেদর ৬�তম সদস�। 

িব�িবদ�ালেয়র একােডিমক কাউি�ল ও িসি�েকেটর িস�া� �মাতােবক ২০০৫ খৃ�াে�র ১২ এি�ল �থেক িবভাগিট 

কায��ম �� কের। বত�মােন িবভাগিটেত িব.িব.এ, এম.িব.এ, এম.িব.এ (ইিভিনং), এম.িফল, িপএইচ.িড ও িডিবএ 

��া�াম চালু আেছ। িবভােগ ২িট কি�উটার ল�াব রেয়েছ �যখােন বত�মােন ১১০িট কি�উটার আেছ এবং আেরা 

কি�উটার �ত �াপন করা হেব। একিট ল�াব িবভােগর সাধারণ ছা�/ছা�ীেদর ব�বহােরর জন� সব�দা উ�ু� এবং 

অন�িট “�াস িভি�ক কি�উটার ল�াব” যােত কি�উটার স�িক�ত �াস�েলা অনুি�ত হয়। িশ�ার মান উ�য়েনর 

জন� িবভাগীয় অিফেস একিট িভিডও কনফাের� �স�ার �তিরর কাজ �ি�য়াধীন। ল�াব দুিট ও �াস �ম�েলােত 

অপিটক�াল ফাইবার ক�াবল �ারা ই�ারেনট সংেযাগ �াপন করা হেয়েছ যােত সব�দা ই�ারেনট সুিবধা িবদ�মান থােক। 

িবভাগ বত�মােন KASPERSKY ANTIVIRUS LAB এর সদস� এবং িবভােগর সকল কি�উটার VIRUS মু�। 

িবভােগ �েত�কিট �াস �েম কি�উটার িভি�ক মাি�িমিডয়া, সাউ� িসে�ম ও এয়ারকি�শনার সংেযাজন করা আেছ 

এবং সব�দা ই�ারেনট সুিবধাও িবদ�মান। িবভােগর িশ�কেদর �দশ-িবেদেশর জান�ােল �কািশত গেবষণা-�ব� 

রেয়েছ। িবভাগ �থেক িনয়িমত একটা জান�াল �কািশত হয়। বত�মােন িবভাগিট এম.িব.এ ভবেনর ২য় তলায় অবি�ত। 

 
চীেনর িমিচগান িব�িবদ�ালয়-সাংহাই িজয়াও টং িব�িবদ�ালয় জেয়� ইনি�িটউেটর অধ�াপক ড. �দীপ 

রায়-এর �নতৃে� িতন সদস� িবিশ� একিট �িতিনিধ দল ২ �সে��র ২০১৯ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান-এর সে� তার কায�ালেয় সা�াৎ কেরন। 
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Department of Management Information Systems (MIS) 

Department of Management Information Systems (MIS) is the sixth member of the Faculty of 

Business Studies (FBS) of Dhaka University. This Department started functioning by the 

decision of University Academic Council and Syndicate on April 12, 2005.  MIS Department is 

now offering BBA, MBA, Evening M.B.A, M. Phil, Ph. D and DBA programmes. There are two 

computer labs consisting of 110 computers in this Department and more computers are going 

to be added very soon.  Two of the Labs is always open for the general students and another 

is used as “Computer Based Class Room”, where computer related classes are held. These labs 

are always connected to internet through Fiber Optics. Moreover, initiative has been taken to 

make all the class rooms computer based. To improve the quality of education, establishment 

of a Video Conference Center in the Department office is under process. This Department is 

the member of Kaspersky Antivirus Lab and all the computers of this Department are virus 

free. Every class room is equipped with Air Conditioners, Multimedia Projector, Sound Systems 

and Internet connection. Faculty members of the Department have publications in local and 

foreign journals. A journal entitled Bangladesh Journal of MIS is published regularly from this 

Department. MIS Department is located on the first floor of the MBA Building. 

ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ (২০০৭) 

 

িম. সুেবাধ �দব নাথ 

�চয়ারম�ান 

�বিচ��পূণ� ও সমসামিয়ক �বি�ক সমস�াসমূহেক িবে�ষণ ও যথাযথ িস�া� �হেণ দ� মানব স�দ উ�য়েনর লে�� 

২০০৭ সােল ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভােগর যা�া ��। এই িবভােগর পাঠ��ম ব�বসায় িশ�া িবভােগর িবিভ� 

িবষেয়র সব�েশষ তথ� ও তে�র সম�েয় গিঠত, �যখােন অ�ভু�� রেয়েছ সমসামিয়ক িবিভ� সং�ৃিত, ভাষা, 

রাজৈনিতক কাঠােমা ও অথ�ৈনিতক ব�ব�া। এই িবভােগর পিরচািলত বত�মান ��া�াম�েলার মেধ� রেয়েছ �াতক 

��িণেত িব.িব.এ, �াতেকা�র ��িণেত এম.িব.এ এবং ই.এম.িব.এ। এছাড়াও গেবষণায় আ�হী িশ�াথ�ীেদর জেন� 

রেয়েছ এম. িফল ও িপএইচ. িড করার সুেযাগ। িবিভ� �পশায় িনযু� ব�ি�েদর আ�জ�ািতক ব�বসােয়র সমসামিয়ক 

িশ�ার সুেযাগ �তির কের িদেত স�িত চালু হেয়েছ ড�র অব িবজেনস এডিমিনে�শন (িড. িব. এ) এবং মা�ার ইন 

ই�ারন�াশনাল ��ড এ� িবজেনস (এম. আই. িট. িব) ��া�াম। বত�মােন এই িবভােগ রেয়েছ ২৫ জন দ� িশ�ক ও 
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�ায় ১৩০০ িশ�াথ�ী। পাঠদােন ব�ব�ত �িতিট ��িণকে�ই রেয়েছ উ�ত �যুি�র অিডও-িভজুয়াল সর�াম। অিধক�, 

িবভােগর িনজ� কি�উটার ল�াব ব�বহােরর মাধ�েম িশ�াথ�ীগণ �যেকান সমেয় অনলাইেন িব�িবদ�ালেয়র লাইে�ির 

ব�বহার করেত পাের। এই সকল সুেযাগ-সুিবধার মাধ�েম ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ �িতিট িশ�াথ�ীর জেন� 

একিট চমৎকার িশ�ার পিরেবশ সৃি� কেরেছ। 

 

পড়ােলখায় অসাধারণ সাফেল�র জন� িব�িবদ�ালয় ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভােগর ১৫জন �মধাবী 

িশ�াথ�ী বৃি� লাভ কেরেছন। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান ১৬ এি�ল ২০১৯ িবজেনস �ািডজ অনুষেদর কনফাের� কে� এক অনু�ােন �ধান 

অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িশ�াথ�ীেদর হােত �চক তুেল �দন। 

Department of International Business 

The Department of International Business (IB) started its journey in 2007 to develop skilled 

human resources with strong analytical and decision-making abilities and an understanding of 

the diverse and contemporary global issues. The Department is multidisciplinary in nature, 

and courses integrate key principles of business practices alongside the impacts created by 

different cultures, languages, political structures and economies. The undergraduate major in 

International Business culminates in a Bachelor of Business Administration (BBA) degree. In 

the post-graduate degree, students may undertake either a regular Master of Business 

Administration (MBA) programme or Evening MBA in this Department. It also offers Master in 

philosophy (M. Phil) and Doctor of Philosophy (Ph. D) degrees for students interested in 

academic research. Doctor of Business Administration (DBA) and Master in International Trade 

and Business (MITB) – two specialized degrees programmes have recently been introduced at 

the Department for professionals with work experience. Currently there are 25 teachers and 

about 1300 students in the Department. All classrooms of the Department have modern audio-

visual equipment for effective teaching. Moreover, students can use online library facility of 

the University through Department’s own computer Lab. All these efforts support a smooth 

academic journey for the students studying in the Department. 
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টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ (২০০৭) 

  

অধ�াপক ড. �মাহা�দ বদ��ামান ভূঁইয়া 

�চয়ারম�ান 

িব�ব�াপী পয�টন ও �সবা িশে�র �সার এবং বাংলােদেশ এই খােতর িবপুল স�াবনার কথা িবেবচনা কের ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয় িবজেনস �ািডজ অনুষেদ ৮ই নেভ�র ২০০৭ সােল টু�িরজম এ� হসিপটািলিট ম�ােনজেম� িবভাগিট 

�ািপত হয়। এই িবভাগ BBA, MBA এবং সা��কালীন MBA (Evening) programme িশ�া কায��ম সফলতার 

সােথ পিরচালনা কের যাে� এবং পয�টন ও �সবা খােত দ� জনশি� �তিরেত �শংসনীয় অবদান রাখেছ। 

২০০৭-২০০৮ িশ�াবেষ� BBA ��া�ােম ৫৬ জন ছা�-ছা�ী ভিত� হয় এবং ২০০৮ সােলর ১০ �ফ�য়াির তািরখ �থেক 

�াস ��র মাধ�েম িবভাগিট এর একােডিমক কায��ম �� কের।  

Department of Tourism and Hospitality Management  

The Department of Tourism and Hospitality Management was established in 2007 envisaging 

the potential to craft the young graduates to play leading roles both nationally and 

internationally under the Faculty of Business Studies. This Department is successfully running 

BBA, MBA and MBA (Evening) programmes and greatly contributing to preparing skilled 

manpower for the Tourism and Hospitality sector.  

The Department started its formal journey with 56 students enrolled in BBA programme in 

2007-2008 Session.  
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Department of Organization Strategy and Leadership (OSL) 

 

 
অধ�াপক ড. আলতাফ জিলল 

�চয়ারম�ান 

Strategy and leadership excellence are two critical components in today’s increasingly 

complex, integrated and interrelated global business environment. Future strategists, business 

leaders and aspiring entrepreneurs need to acquire and sharpen their skills relating to these 

two critical areas in realizing their individual and organizational goals. Established in June 30, 

2016, the Department of Organization Strategy and Leadership (OSL) of the University of 

Dhaka aim to provide quality education and training to develop a pool of future strategists, 

business leaders and entrepreneurs. This pool of human resources, with their enhanced 

knowledge and expertise on strategy and leadership, will explore various business 

opportunities, analyze and lead to exploit those opportunities in developing products and 

services, effectively implement those opportunities through innovative solutions and achieve 

organizational sustainability and growth.  

Mission: Be a leader in the creation and dissemination of knowledge and expertise on strategy 

and leadership to foster organizational sustainability and growth. 

Vision: Be a center of excellence for education, research and advocacy on Strategy, 

Organizational Leadership, Innovation, Entrepreneurship Development and Change 

Management in Asia. 

Objective: The programmes of the Department include key components designed to help the 

students develop skills and expertise to lead an organization, from motivating people and 

mobilizing teams to making strategic decisions and developing and implementing short and 

long-term strategies.  

Focus Areas : The major areas of focus of OSL’s academic programmes include: 

 Strategic Management  

 Organizational Leadership 

 Innovation 

 Entrepreneurship Development 

 Change Management 

 Negotiation 
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অথ�নীিত িবভাগ (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. নাজমা �বগম 

�চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল �য কেয়কিট িবভাগ িনেয় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র যা�া �� হেয়িছল �স�েলার মেধ� অথ�নীিত িবভাগ 

অন�তম। �িত�াল� �থেক জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয় িবিভ� অবদােনর জন� এই িবভাগ িব�িবদ�ালয় তথা সম� 

জািতর �গৗরেবর উৎস িহেসেব িবেবিচত হেয় আসেছ। 

মূলত ৩িট উে�শ�েক সামেন িনেয় অথ�নীিত িবভােগর কায��ম পিরচািলত হেয় আসেছ: ১) অথ�নীিতশাে�র আধুিনক 

তাি�ক এবং �ােয়ািগক �ােন ছা�-ছা�ীেদরেক সমৃ� কের �তালা, ২) অথ�নীিতর িবিভ� ��ে� �মৗিলক গেবষণা 

পিরচালনা করা, ৩) �পশাগত িদক িদেয় �েয়াজনীয় িদকিনেদ�শনা ও �সবা �দান এবং জাতীয়ভােব িবিভ� সরকাির 

নীিতিনধ�ারেণ সংি�� কতৃ�প�েক সহায়তা �দান। 

উপযু�� উে�শ��েলােক সামেন �রেখ অথ�নীিত িবভাগ �দেশর সািব�ক উ�য়ন ও সমৃি�র জন� �েয়াজনীয় �িতিট 

���েক অ�ভু��ত কের িবভােগর পাঠ�মেক কেরেছ সমৃ� ও যুেগাপেযাগী। ৭০িট আধুিনক কি�উটার সমৃ� একিট 

কি�উটার ল�াব, আধুিনক �সিমনার ক� ও মাি�িমিডয়া সমৃ� �াস�মসমূহ িবভােগর িশ�া-ব�ব�ােক কেরেছ 

অত�াধুিনক। বত�মােন এই িবভােগ চার বছর �ময়ািদ িব. এস. এস (স�ান), এক বছর �ময়ািদ এম. এস. এস. িডি�র 

পাশাপািশ এম. িফল. ও িপএইচ. িড. িডি� �দান করা হেয় থােক। 

সংি�� ��ে� পাঠদান ও �মৗিলক গেবষণার জন� অ� িবভাগ জাতীয় ও আ�জ�ািতকভােব �ীকৃত ও �শংিসত হেয় 

আসেছ। িশ�ার পাশাপািশ এই িবভাগ িশ�াথ�ীেদর সহিশ�া ও মানিবক কায��েম সহেযািগতা ও উৎসাহ �দান কের 

আসেছ। 

Department of Economics 

The Department of Economics is as old as the University of Dhaka. Since its inception in 1921, 

it has been contributing to several areas of economics both nationally and internationally.  

The Department of Economics has three consistent objectives: 1) to provide students with 

quality education including both theoretical and empirical knowledge; 2) to conduct 

pioneering research in economics; and 3) to provide directions and services to the 

professional communities and cooperate in national policy-making. 

To serve those objectives and to include the relevant fields required for overall development 

of the country, the Department has enriched its syllabi. A modern computer lab, a well-

decorated seminar room and multimedia classrooms have modernized the Department. 

Currently, the Department offers a four-year Bachelor of Social Sciences (BSS) degree, and a 

one-year Master of Social Sciences (MSS) degree. Besides, the Department offers M. Phil and 

Ph. D degrees in different branches of economics under different programmes.  
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The Department has a reputation for outstanding teaching and research, and the Faculty 

members have worldwide recognition and appreciation for their academic and research 

activities.  

রা�িব�ান িবভাগ (১৯৩৮) 

 

অধ�াপক �মা. �ফরেদৗস �হােসন 

�চয়ারম�ান 

১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় �িত�ার কাল �থেকই রা�িব�ান িবষয়িট অথ�নীিত ও রাজনীিত িবভাগ নােম �িতি�ত 

হেয়িছল। ১৯৩৮ সােল �ত� িবভাগ িহেসব রা�িব�ান যা�া �� কের। বত�মােন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সামািজক 

িব�ান অনুষেদর মেধ� রা�িব�ান িবভাগ অন�তম বৃহ�ম িবভােগ পিরণত হেয়েছ। �িত �সশেন ২২০ জন িশ�াথ�ী 

স�ান ��িণেত ভিত� হয়। িবভােগ অনাস�, মা�াস�, এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. ��া�াম চালু রেয়েছ। �িত বছের 

ভাল মােনর িশ�াথ�ীগণ রা�িব�ান িবভােগ এম. িফল ও িপএইচ. িড ��া�ােম আেবদন করেছন। এছাড়াও, রা�িব�ান 

িবভােগর অধীেন মা�ার ইন গভন��া� �ািডজ (এমিজএস) নােম একিট মা�ার িডি� ��া�াম ২০১৩-২০১৪ �সশন 

�থেক �� হেয়েছ।  

বত�মােন এই িবভাগ একােডিমক ��া�ােমর আওতায় পাঠ�সূিচ অনুযায়ী পাঠদান এবং আেলাচনা ও �সিমনােরর 

আেয়াজন করেছ। রা�িব�ান িবষেয় সমসামিয়ক �ান অজ�ন এবং িশ�াথ�ীেদর িবে�ষণ দ�তা বৃি�র উে�েশ� 

িসেলবাস কািরকুলাম এবং পাঠদান কম�সূিচেক সাজােনা হেয়েছ।  

 

Department of Political Science (1938) 

The Department of Political Science was established as an integral part of the Department of 

Economics and Politics in 1921 since the inception of the University of Dhaka. It became an 

independent Department in 1938. At present, it is one of the largest Departments in the 

Faculty of Social Sciences at the University of Dhaka. Every academic year some 220 students 

are enrolled in its undergraduate programme. The Department also offers MSS, M Phil and Ph. 

D degrees. Every year a fairly good number of students apply for M. Phil and Ph. D 

programmes intending to specialize in various fields of Political Science. Moreover, the 

Department has started another specialized academic stream of post graduation programme 

under its domain as Master in Governance Studies (MGS). At present the 6th Batch of this 

programme is running. Moreover, two batches have already finished their Master Degree 

programme successfully. 
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As part of academic programmes, the Department organizes lectures, discussions and special 

seminars. The training offered by the Department often reflects recent research on ongoing 

subject matters. The Department continues to maintain a congenial academic atmosphere for 

encouraging teaching commitment and research activity. Moreover, to impart latest 

knowledge of Political Science and Governance to the learners, the curriculum and learning 

system have been arranged in such a way that the requirements may be met accordingly. 

 

আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ (১৯৪৭) 

 
অধ�াপক মুহা. র�ল আমীন 

�চয়ারম�ান 

আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িশ�া ও গেবষণায় ���ে�র িবচাের �থম সািরর �িত�ান। ি�িটশ 

শাসনামেলর �শষ পয�ােয় ১৯৪৭ সােলর জুলাই মােস অিবভ� ভারতবেষ� �থম আ�জ�ািতক স�ক� পাঠ ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয় �� হয়। এই ঐিতহািসক যা�া দি�ণ এিশয়ার সব��থম আ�জ�ািতক স�ক� িশ�ার �িত�ান িহেসেব 

তাই এই িবভাগেক এক অনন� অব�ােন িনেয় �গেছ। এ িবভােগর পাঠ��ম সামািজক িব�ােনর অেনক িভ� িবষেয়র 

সু�র সংিম�েণ �তির। এ�েলার মেধ� অন�তম হেলা কূটনীিত, পররা�নীিত, যু� �কৗশলিবদ�া, িব�ায়ন, আ�জ�ািতক 

�িত�ান, আইন, অিভবাসন, মানবািধকার, আ�জ�ািতক রাজৈনিতক অথ�নীিত এবং অন�ান� সমসামিয়ক িবষয়াবিল। 

এছাড়া এই িবভােগ আ�িলক ও �দশ িভি�ক রাজৈনিতক ও সা�িতক িবষয়�েলা পড়ােনা হেয় থােক। তাি�ক �ান 

ও বা�বধম�ী �েয়াগ এ দুেয়র সংিম�ণ এ িবভােগর পাঠদান কম�সূিচেক সমৃ� কের থােক। এ িবভাগ বত�মােন চার 

বছর �ময়ািদ িবএসএস িডি�, এক বছর �ময়ািদ এমএসএস িডি�, এম. িফল িডি� এবং িপএইচ. িড িডি� �দান কের 

থােক। 

২০০৩ সােল আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ এ িবষেয় সািট�িফেকট �কাস� চালু কের যা পরবত�ীেত ২০০৮ সােল 

িব�িবদ�ালেয়র অনুমিত�েম চার মাস �ময়ািদ �পা� �াজুেয়ট িডে�ামা �কােস� �পা�িরত হয়। িবিভ� �পশায় 

িনেয়ািজত ও অন�ান� িবষেয় �াজুেয়ট িডি��া� অিভ� ব�ি�েদর জন� িবেশষভােব এই �কাস�িট �তির করা হেয়েছ। এ 

ধরেনর িবেশষািয়ত �কােস�র সফলতার ধারাবািহকতায় ২০১৬ সােল িব�িবদ�ালেয়র আইন অনুযায়ী �েফশনাল মা�াস� 

ইন ই�ারন�াশনাল িরেলশ� (িপএমআইআর) নামক �দড় বছর �ময়ািদ �কাস� চালু করা হয়। 
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Department of International Relations 

The Department of International Relations is one of the premier and top ranked centres of 

academic excellence and research at the University of Dhaka. The Department was established 

in July 1947 when the Indian subcontinent was still a part of the union of territories under 

the erstwhile British Commonwealth and Empire. This historical context gave it a unique 

distinction and status of being the first academic Department in any South Asian University 

to offer academic degrees in International Relations (IR). The curriculum of the Department 

combines a blend of courses in the diverse areas of International Relations. These include, 

among others, diplomacy, foreign policy, globalisation, governance and development, 

international law, international migration, human rights, international political economy, 

gender, global environmental politics, and international security. The course curriculum also 

includes a range of area and country studies, covering Africa, Europe, North America, South 

America, South Asia, Southeast Asia, and East Asia. The understanding of these issues is 

constantly updated in congruence with the latest developments in global affairs and shifing 

theoretical paradigms. The Deparment’s degree-awarding programmes include Bachelor of 

Social Sciences (Honours), Master of Social Sciences (MSS), Master of Philosophy (M. Phil), and 

Doctor of Philosophy (Ph. D). 

In 2003, the Department introduced a Certificate Programme in International Relations (CIR) 

which evolved in 2008 into a demanding and rigorous Post-Graduate Diploma in International 

Relations (PGDIR) programme designed for graduates from different academic and professional 

backgrounds who seek to gain additional credentials in international affairs. This has been a 

part of the Department’s endeavour to go beyond the regular degree programmes in order to 

respond to the growing demands of IR knowledge from non-IR graduates and professionals. In 

2016, the Department introduced Professional Masters in Internatioal Relations (PMIR) degree 

programme for the professionals. 
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সমাজিব�ান িবভাগ (১৯৫৭) 

 

িমেসস রােশদা ইরশাদ নািসর 

 �চয়ারম�ান 

�েফসর �লভী �াউস-এর পরামেশ� ও ইউেনে�ার আিথ�ক ও কািরগির সহায়তায় ১৯৫৭ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয় 

সমাজিব�ান িবভােগর যা�া �� হয়। �সই �থেক দীঘ� পথ অিত�েমর পর সমাজিব�ান িবভাগ ২০০৭ সােল ৫০ 

বছর পূিত� উ� যাপন কের। এ িবভােগর �িত�াতা �চয়ারম�ান িছেলন �খ�াত ফরািস সামািজক নৃিব�ানী িপেয়ের 

�বসাইনী। সমাজিব�ান িবভােগ বত�মােন ৩০জন িশ�ক কম�রত আেছন যােদর মেধ� ১৯জন অধ�াপক, ৩জন সহেযাগী 

অধ�াপক, ৬জন সহকারী অধ�াপক, ২জন �ভাষক এবং ১জন সংখ�ািতির� িশ�ক পেদ িনেয়ািজত। এ িবভােগ 

২০১৩-১৪ িশ�াবেষ� ১৩৮৭ জন ছা�-ছা�ী অধ�য়নরত আেছ। বত�মােন চার বছেরর অনাস� ও এক বছেরর মা�াস� 

�কাস�সহ এম. িফল. ও িপ. এইচ. িড. ��া�াম চালু আেছ এ িবভােগ। 

�িত�াল� �থেক এ িবভাগ সমাজিব�ােনর িবকােশ তথা সামািজক পিরবত�েন ���পূণ� ভূিমকা পালন কের আসেছ। 

বত�মান বাংলােদেশ সমাজিব�ােনর ময�াদা ও চািহদা পূেব�র তুলনায় অেনক �বিশ হওয়ায় এ িবভােগ পয�ায়�েম 

আধুিনক �কাস�সমূহ অ�ভু�� করা হেয়েছ। এ িবভােগ িনজ� কি�উটার ল�াব, একিট জাদুঘর ও �ায় ২৮১৪িট বই 

সংবিলত একিট সমৃ� �সিমনার লাইে�ির রেয়েছ যা িশ�ক ও ছা�-ছা�ীেদর একােডিমক চািহদা পূরণ কের থােক।  

Department of Sociology (1957) 

The Department of Sociology was established at the University of Dhaka as early as 1957 

(academic session 1957-58), and thus is one of the oldest sociological centres in Bangladesh. It 

established an unmistakable academic profile under the leadership of Pierre Bessaignet, a 

UNESCO advisor and a famous social anthropologist, who first chaired the Department of 

Sociology at the University of Dhaka. The Department opened its doors at the University of 

Dhaka under a UNESCO programme with four Faculty members. Professor Nazmul Karim - one 

of the founders of Bangladesh Sociology is the first Bangalee head of this Department who 

took charge in 1958, joining as a Reader at the Department.  

The foundation of the Department of Sociology at this university paved the way for 

undertaking social research in Bangladesh. The Department offers a complete education in the 

discipline of sociology at four academic levels: Bachelor’s, Master’s, M. Phil and Ph. D degrees. 

The Department is the nation’s largest sociology Department, with 30 Faculty members and 

about 1387 (Session 2013-14) students in its graduate and undergraduate programmes. The 
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Department strives to give students a diverse exposure to and understanding of sociology, 

offering 50 courses, ranging from Medical Sociology to the Development of Theoretical 

Perspectives in Sociology. Over the years, the Department has put a strong emphasis both on 

the methodological and theoretical preparation for its students.  

The Department is determined to maintain its reputation by establishing excellent academic 

environment that provides students with ample opportunity to think critically and apply the 

knowledge learnt in the field of Sociology. 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ (১৯৬২) 

 

অধ�াপক ড. কােবরী গােয়ন 

�চয়ারম�ান 

১৯৬২ সােল �িত�ার পর �থেক গত অধ�শতেকরও �বিশ সময় ধের বাংলােদেশর গণমাধ�ম ও সাংবািদকতার িশ�ায় 

�নতৃ�দান করেছ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ। একবছর �ময়ািদ সা��কালীন িডে�ামা 

�কােস�র মাধ�েম যা�া �� হেয়িছল সাংবািদকতা িবভােগর। ১৯৬৮ সােল এ িবভােগ দুই বছেরর দুই পেব�র এমএ 

�কাস� চালু হয় এবং ১৯৭০ সােল মা�ােস�র �থম ব�াচ উ�ীণ� হয়। 

�াধীনতার পর ইংেরিজর পাশপািশ এ িবভােগ বাংলা মাধ�ম চালু হয়। বাড়ােনা হয় িশ�ক সংখ�াও। ১৯৭৭ সােল এক 

বছেরর িডে�ামা ব� কের িতন বছেরর অনাস� �কাস� �� করা হয়। িবভােগর কায��ম রােতর পিরবেত� িদেন িনেয় 

আসা হয়। একইসােথ িবভােগর নাম বদেল রাখা হয় ‘গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ’। উপমহােদেশর 

সাংবািদকতা িশ�ায় এিটই �থম অনাস� �কাস�। ১৯৯৭-৯৮ সােল চার বছেরর অনাস� চালু হয়, ২০০২ সােল কলা 

অনুষদ �থেক সামািজক িব�ান অনুষেদ িনেয় আসা হয় এই িবভাগ। 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ �াতক (স�ান) ও �াতেকা�েরর পাশাপািশ এম. িফল ও িপএইচ.িড িডি� �দান 

কের থােক। এছাড়া ২০০৮ �থেক ২০১২ সাল পয�� এ িবভােগ নরওেয়র অথ�সাহােয� িরিজওনাল মা�াস� �কাস� 

পিরচািলত হেয়িছল। সাংবািদকতার ব�বহািরক দ�তা বাড়ােনার জন� িবভােগ �ড�টপ পাবিলিশং, ফেটা সাংবািদকতা 

ও িভিডও�ািফ ল�াব রেয়েছ। 

Department of Mass Communication and Journalism (1962) 

Since its inception in 1962, the Department of Mass Communication and Journalism has been leading 

the communication and journalism education in Bangladesh. This Department initially started with 

one-year evening diploma course. A two-year M.A course was introduced in 1968 and the first masters 

batch graduated in 1970. 
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নবীনবরণ, অ�ায়ণ, পুর�ার িবতরণী ও সাং�ৃিতক অনু�ান ২০১৯ 

The Department introduced Bangla medium along with English medium after 1971, and more Faculty 

members were appointed. The one-year diploma course was abolished in 1977 and a three-year 

honours course was introduced. At the same time, the name of the Department was changed to “The 

Department of Mass Communication and Journalism” from “The Department of Journalism”. This 

honours course in journalism was the first of its kind in the Indian sub-continent. In 1997-98, the 

Department introduced the four-year honours course. The Department was shifted from the Arts 

Faculty to the Faculty of Social Sciences in 2002. 

Currently, the Department offers four-year honours and one-year masters degrees along with M. Phil 

and Ph. D degrees. The Department also ran a Regional Masters programme with financial support 

from Norway from 2008 to 2012. There are three labs in the Department for professional training in 

desktop publishing, photo-journalism and videography. 

 
গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর �িত�াবািষ�কী উপলে�� ১ আগ� ২০১৯ আর িস মজুমদার আট�স 

িমলনায়তেন আেয়ািজত এক অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-

চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান কৃিত িশ�াথ�ীেদর হােত বৃি� �দান কেরন। 
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�লাক �শাসন িবভাগ (১৯৭২) 

 

অধ�াপক ড. �মাবাে�র �মােনম  

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �লাক �শাসন িবভাগ ১৯৭২ সােলর ১লা জুলাই �িতি�ত হয় এবং উ� সাল �থেক িবএসএস 

(স�ান) পয�ােয় (িশ�াবষ� ১৯৭১ - ১৯৭২) একােডিমক কায��ম চালু কের। উে�খ� �য, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

রা�িব�ান িবভােগর অধীেন ১৯৬৯-১৯৭০ এবং ১৯৭০-১৯৭১ িশ�াবেষ� �লাক �শাসন িবষেয় ১ (এক) বছেরর 

মা�াস� ��া�াম চালু করা হয়। অধ�াপক নূর মহ�দ িমঞা িব. এ (অনাস�), এম. এ (ঢাকা), এম. িপ. এ (ইউ এস িস) 

িবভােগর �িত�াতা �চয়ারম�ান িছেলন। �লাক �শাসন িবভাগ �থেম ৩ (িতন) বছেরর িবএসএস (স�ান) িডি� �কাস� 

চালুর মাধ�েম একােডিমক কায��ম �� কের। ১৯৭৬-৭৭ িশ�াবষ� �থেক �লাক �শাসন িবভােগ সনাতন প�িতর 

পিরবেত� বািষ�ক �কাস� প�িত চালু করা হয়। পরবত�ীেত ১৯৯৬-৯৭ িশ�াবষ� �থেক অ� িবভােগ ৪ (চার) বছেরর 

িবএসএস (স�ান) িডি� �কাস� চালু করা হয়। ২০০৬-২০০৭ িশ�াবষ� �থেক �লাক �শাসন িবভােগ বািষ�ক �কাস� 

প�িতর পিরবেত� িবএসএস (স�ান) ও মা�াস� ��া�ােম �সিম�ার প�িত চালু করা হয়। উে�খ� �য, �লাক �শাসন 

িবভাগ কতৃ�ক ১৯৮০ সাল �থেক এম. িফল ও িপএইচ. িড িডি� �দান করা হে�। 

 
�লাক �শাসন িদবস উপলে�� অনু�ােন ব�ব� রাখেছন মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর 

(�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ 
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Department of Public Administration 

The Department of Public Administration is one of the leading departments in the University 

with remarkable academic and research experiences. Established on 1st July 1972, the 

Department has started its three-year BSS (Hons.) programme from academic session 1971-

1972. Before that one year MSS programme in Public Administration was initiated in academic 

session 1969-1970 and 1970-1971 under the Department of Political Science of Dhaka 

University. The dynamic leadership of its founding Chairman Professor Nur Mohammad Mia 

and the efforts of other Faculty members enormously helped the Department to attain the 

present stage of excellence. Since its establishment, the Department has been conducting 

undergraduate and post graduate academic programmes and offering BSS (Honours), MSS, M. 

Phil & Ph. D degrees. The present Chairman is Professor Dr. Mobasser Monem. The four year 

BSS and one year MSS programmes of the Department have strong theoretical and 

quantitative orientation. All students are required to take the core courses like Introduction 

to Public Administration, Management, Personnel and Human Resources Management, 

Financial Administration, Comparative Public Administration, Sociology of Administration, 

Urban and Local GovernanceEtc. Since 2006-2007 sessions the Department has been following 

the semester system. The Department has been offering M. Phil and Ph. D degrees since the  

1980’s. 

নৃিব�ান িবভাগ (১৯৯২) 

 

অধ�াপক ড. ফারহানা �বগম 

�চয়ারম�ান 

নৃিব�ান হেলা মানুষ ও তার সং�ৃিতর সামি�ক অধ�য়ন। �ািত�ািনক ও �ােয়ািগক অনুশীলেনর মেধ� িদেয় নৃিব�ান 

সামািজক িব�ােনর একিট অন�তম শাখা। ১৯৯২ সােলর ৫ িডেস�র ঢাকা িব�িবদ�ালেয় সামািজক িব�ান অনুষেদর 

একিট �ত� িবভাগ িহেসেব নৃিব�ােনর �ািত�ািনক যা�া �� হয়। �িত�ার পর �� সংখ�ক িশ�ক িনেয় িবভােগর 

একােডিমক কায��ম �� হয় এবং ১৯৯৩ সােলর জানুয়াির মােস �থম ব�ােচর �াস অনুি�ত হয়। ইেতামেধ� িবভাগ 

�িত�ার ২৫তম বেষ� পদাপ�ণ কেরেছ। িবভােগর পূণ�কালীন িশ�ক ২২ জন এবং খ�কালীন িশ�ক ০২ জন। ছা�-

ছা�ীেদর জন� িবভােগর িনজ� �সিমনার ক�, কি�উটার ল�াব, �াস �ম ও ই�ারেনটসহ অন�ান� সুেযাগ সুিবধা 

রেয়েছ। এ িবভােগ অনাস� ও মা�াস�-এর পাশাপািশ এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. গেবষণার সুেযাগ রেয়েছ। 

িনয়িমতভােব এবং িঠক সমেয় �কাস� স�� ও পরী�া �হেণর মধ� িদেয় এই িবভােগর পাঠদান কায��ম স�� করা 

হয়।  
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িবভােগর সািব�ক উ�য়েনর জন� িবভােগর ��িণক�, �সিমনার লাইে�ির, অিফস �েমর সং�ার কায� স�� করা 

হেয়েছ। ২০১৯ সােল নৃিব�ান িবভােগ “Biocultureal Resources and Climate Change: Assessing the 

Vulnerability and Resilience of Small Ethnic Communities in Bangladesh (BRCC)” এবং “Need 

Assessment in Education for the Children with Autism” শীষ�ক দুিট গেবষণা কায��ম পিরচালনা করা 

হেয়েছ। এছাড়া “Changing Material Culture in South Asia”  নােমর একিট আ�জ�ািতক কনফাের� অনুি�ত 

হেয়েছ। নৃিব�ান িবভাগ  Society and Culture Lecture Series শীষ�ক ব�ৃতামালা িনয়িমতভােব আেয়াজন কের। 

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় নৃিব�ান িবভােগর সহেযাগী অধ�াপক ড. �জাবাইদা নাসরীন রিচত ‘িল� ‰ewP‡Î¨i বয়ান’ শীষ�ক 

গেবষণামূলক বইেয়র �মাড়ক উে�াচন করা হয়। বাংলােদেশ িনযু� যু�রাে�র রা�দূত আল� আর. িমলার ৪ �সে��র 

২০১৯ িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপক মুজাফফর আমেদ �চৗধুরী িমলনায়তেন এক অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 

�থেক এই �ে�র �মাড়ক উে�াচন কেরন। অনু�ােন অন�ােন�র মেধ� িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন মাননীয় ��া-ভাইস 

চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ ও সামািজক িব�ান অনুষেদর িডন অধ�াপক ড. সােদকা হািলম 

িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। 

 

Department of Anthropology 

Anthropology is the study of human beings and their culture. It is an important branch of 

social sciences. The Department started its academic curriculum under the Faculty of Social 

Sciences since December 05, 1992. The Department started with a limited number of Faculty 

members. The class of the first batch began from the month of January 1993 (session 1992-

1993). The Department has 22 full-time and 2 part-time teachers. The Department has the 

facilities of classrooms, seminar library, computer lab and Internet for the students. The 

Department offers BSS (Hons.), MSS, M. Phil and Ph. D degrees for the students.  

Recently, classroom, seminar and office rooms were renovated. In 2019, two research projects 

(1) “Biocultural Resources and Climate Change: Assessing the Vulnerability and Resilience of 

Small Ethnic Communities in Bangladesh (BRCC)” and (2) “Need Assessment in Education for 

the Children with Autism” were carried out at the Department. The Department has organized 

an international conference “Changing Material Culture in South Asia”. Anthropology 

Department regularly organizes “Society and Culture Lecture Series”. The Department has also 
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some regular extra curriculum activities through visual anthropology club, debating club and 

study circle. 

পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ (১৯৯৮) 

 

অধ�াপক ড. �মাহা�দ মঈনুল ইসলাম 

�চয়ারম�ান 

পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ ১৯৯৭ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সামািজক িব�ান অনুষেদর একিট িবভাগ িহেসেব 

�িত�া লাভ কের। �দেশর জনসংখ�া স�িক�ত িবষয়�েলা যথাযথভােব অনুধাবন কের কায�কর ব�ব�াপনার লে�� 

�িশি�ত ও দ� জনশি� �তির জন� জািতসংঘ জনসংখ�া তহিবল �� �থেকই এ িবভাগেক সহেযািগতা কের 

আসেছ। �িত�ালে� িবভাগ �থেক দু’বছর �ময়ািদ মা�াস� ইন পপুেলশন সােয়ে�স (এমিপএস) �েফশনাল িডি� 

��া�াম �দান করা হেতা। ২০১১-২০১২ িশ�াবেষ� �থমবােরর মেতা এ িবভােগ িব. এস. এস. (স�ান) �কাস� চালু 

হেয়েছ এবং ২৫ জন ছা�-ছা�ী ভিত� করা হয়। এছাড়াও িবভােগ এম. িফল, িপএইচ. িড ��া�াম, ��-�ময়ািদ 

�িশ�ণ এবং িতন মাস �ময়ািদ িডে�ামা ইন পপুেলশন সােয়ে�স (িডিপএস) ��া�াম রেয়েছ। পাশাপািশ �িত�ালে� 

চালুকৃত ২ বছর �ময়ািদ এমিপএস ��া�ােমর পিরবেত� ২০১৩-২০১৪ সাল হেত ১৮ মাস �ময়ািদ এমিপএস িডি� 

��া�াম চালু করা হেয়েছ। এমিপএস ��া�ােম �িত িশ�াবেষ� ৭৫ জন ছা�-ছা�ী ভিত� করা হয়। িশ�াসহায়ক 

কায��ম িহেসেব িনয়িমতভােব জাতীয় পয�ােয় গেবষণা, জাতীয় ও আ�জ�ািতক সে�লন আেয়াজন, িব� জনসংখ�া 

িদবস উদযাপন, িসে�ািজয়াম, ওয়াক�শপ ইত�ািদর আেয়াজন করা হয়। িবভােগ �ায় ৫,৫০০-এর অিধক �� সমৃ� 

একিট লাইে�ির এবং আধুিনক সুেযাগ-সুিবধা স�িলত একিট আধুিনক কি�উটার ল�াবেরটির রেয়েছ। িবভােগর 

িশ�া-কায��ম পিরচালনার জন� বত�মােন ১৬ জন �ায়ী এবং ৪ জন খ�কালীন িশ�ক িনেয়ািজত আেছন। 

Department of Population Sciences 

The Department of Population Sciences was established in 1997 under the Faculty of Social 

Sciences at the University of Dhaka in collaboration with UNFPA with a view to creating a 

cadre of trained person-power for the nation by developing skills and creative judgments in 

individuals for understanding and effective management of population issues through a 

multidisciplinary approach. Earlier, this Department had offered a two-year professional 

degree programme which was named as ‘Master in Population Sciences’. The Department 

started offering B.S.S. degree in Population Sciences from 2011-2012. Each year 25 students are 

admitted in this B.S.S. programme. Besides different academic programmes such as M. Phil, 

Ph. D, short-term Certificate programmes and Diploma in Population Sciences programmes are 
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also offered by this Department. Each year 75 students are admitted into this MPS 

programme. The Department conducts and arranges different national-level researches, 

national and international conferences, world population day, symposiums, and workshops 

alongside its regular academic activities. This Department has a library containing more than 

5,500 books and an advanced computer laboratory. 16 permanent teachers and 4 external 

teachers are involved in teaching different courses under the Department’s regular academic 

activities.  

 
িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ১১ জুলাই ২০১৯ 

নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন এক অনু�ােন রচনা �িতেযািগতা ও িবতক� 

�িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ কেরন। িব� জনসংখ�া িদবস উপলে�� ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ এই অনু�ােনর আেয়াজন কের। 
 

শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ (১৯৯৯) 

 

�মা. সাইফু�ীন আহমদ 

�চয়ারম�ান 

শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগিট ৮ জুন ১৯৯৯ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয় �িতি�ত হয়। এই িবভােগ �াতক এবং 

�াতেকা�র পয�ােয় শাি�, সংঘষ�, িনরাপ�া ও মানবািধকার িবষয়ািদ স�েক� িব�ৃতভােব �ািত�ািনক িশ�া �দান করা 

হয়। এই িবভাগ �াতক এবং �াতেকা�র িডি�র পাশাপািশ এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. িডি�ও �দান কের থােক। 

এছাড়াও িবভাগিট  জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয়র িবিভ� সং�াসমূেহর সােথ �যৗথভােব গেবষণার কাজ কের থােক। 

�িত বছর এই িবভােগ িবেশষ lecture series-এর আেয়াজন করা হয়। �যমন: ৩০ জানুয়াির Gandhi Memorial 
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Lecture, ৮ জুন Foundation Day Lecture, ২১ �সে��র Gan-Sohagi International Peace Day Lecture 

এবং Tajuddin Ahmad Memorial Lecture।  িবভােগ বত�মােন ১৫জন িশ�ক, ৫জন �শাসিনক কম�কত�া-

কম�চারী এবং �ায় ৪০০জন িশ�াথ�ী আেছ।  

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভােগর ২০তম �িত�া বািষ�কী উপলে�� ৩ �সে��র ২০১৯ নবাব 

নওয়াব আলী িসেনট ভবেনর �সিমনার কে� একিট িবেশষ �লকচার অনুি�ত হয়। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। এেত 

বাংলােদেশ িনযু� জািতসংেঘর আবািসক �কাঅিড�েনটর িমজ িময়া �সে�া ‘ফাউে�শন �ড �লকচার’ �দান 

কেরন। 

 

Department of Peace and Conflict Studies 

The Department of Peace and Conflict Studies was established in the University of Dhaka in 

1999. The Department takes an interdisciplinary approach to provide undergraduate and 

graduate level education on the broadly conceived topics of peace, conflict, security, and 

human rights. Besides the undergraduate and graduate degrees, the Department also offers M. 

Phil. and Ph. D. degrees. It is also active in collaborative research with national and 

international organizations. The Department also organizes a special lecture series including 

Gandhi Memorial Lecture every year on 30 January, the Foundation Day Lecture on 8 June, 

the Gan-Sohagi International Peace Day Lecture on 21 September, and the Tajuddin Ahmad 

Memorial Lecture. Currently, the Department consists of 15 Faculty members, 5 administrative 

staff and approximately 400 students.  
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উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ (২০০০) 

 

ড. সানজীদা আখতার 

�চয়ারম�ান 

উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ মূলত ব�মুখী �ানচচ�ার একিট িবভাগ। এ িবভাগ তার পাঠদান, একােডিমক ও 

অন�ান� কায��েমর মাধ�েম নারী ও �জ�ার িবষয়�িল স�েক� িশ�াথ�ী ও িশ�কেদর সমােলাচনাসূচক দৃি�ভি�র 

িবকাশেক উৎসািহত কের। ২০০০ সােল �িত�ার পর �থেক িশ�াথ�ীর মান, িবভােগর িশ�ক ও গেবষকেদর �ানগত 

�বিচ�� ও দ�তা িদেয় িবভাগ �মা�েয় সামািজক িব�ান অনুষেদ একিট উে�খেযাগ� �ান দখল কের িনেয়েছ। 

িনয়িমত একােডিমক কায��েমর পাশাপািশ, িবভাগ এককভােব এবং িবিভ� সহেযাগী সংগঠন, �যমন: মিহলা ও িশ� 

িবষয়ক ম�ণালয়, রেয়ল �নদারল�া�স দূতাবাস, ইউএসএইড, ইউএনিডিপ, ��ান ই�ারন�াশনাল, মানুেষর জন� 

ফাউে�শন এর সােথ িমেল িবিভ� গেবষণা �ক�, �সিমনার, ব�ৃতা-মালা, সে�লন ইত�ািদর আেয়াজন কের। 

��িণক� এবং ��িণকে�র বাইের আমােদর ল�� হেলা, �ান উৎপাদন ও িবকােশর ��ে� িপতৃতে�র �য িবদ�মান 

�াধান� রেয়েছ তােক চ�ােল� করা এবং এ িবভােগর িশ�াথ�ীেদর �বাঝােনা, �জ�ার িকভােব তােদর �দনি�ন জীবেনর 

পাশাপািশ তােদর সমাজ, �িত�ান এবং অনুশীলেনর উপর �ভাব �ফেল। িবভাগিট ইেতামেধ�ই ভাল সংখ�ক বই, 

�ব�, জান�াল ও গেবষণাপ� �কাশ কেরেছ। এখােন িশ�ক ও িশ�াথ�ীেদর ব�বহােরর জন� নারী ও �জ�ার স�িক�ত 

৫৫০০িট বই, জান�াল এবং কি�উটার সুিবধাসহ ই�ারেনট এবং একিট িবেশষািয়ত ��াগার এবং ২িট িডিজটালাইজড 

��িণক� রেয়েছ।  

Department of Women and Gender Studies 

The Department of Women and Gender Studies (DWGS) is an interdisciplinary programme that 

encourages the development of critical perspectives on women and gender issues in both 

intellectual and activist contexts. Since its birth in 2000 the Department has grown with a 

commendable position in the Faculty of Social Sciences in terms of the quality of student 

intake, intellectual diversities and capabilities of its Faculty members and their knowledge on 

contemporary gender issues. Besides curricular activities, it is also engaged in different 

research projects, seminars, lecture series, conferences, networking with partner organizations 

such as Royal Netherlands Embassy, WHO, USAID, Plan International, MJF, MOWCA.  

Our intellectual goal in and out of the classroom is to transform traditional ways of knowing 

by challenging patriarchy as the codifier of knowledge. It enables students and teachers to 

understand how gender impacts their everyday lives as well as their roles in society, 
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institutions, and practices. The Department has already published a good number of books 

and working papers and is equipped with a specialized library with 5500 books and journals 

on gender-related topics, as well as digitalised classrooms and fiber optics broadband internet 

and wifi facilities.  

 
আ�জ�ািতক নারী িদবস ২০১৯ �ক �ক� কের উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ ও সামািজক 

িব�ান অনুষেদর আেয়াজেন গত ০৬ ও ০৭ মাচ� ২০১৯ তািরেখ উদযািপত হয় �জ�ার �ফ� ২০১৯। 

�জ�ার �ফ� ২০১৯ এর উে�াধনী অনু�ােন উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িশ�া 

ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব ডাঃ দীপু মিণ, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন মাননীয় ��া-ভাইস 

চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ, সামািজক িব�ান অনুষেদর মাননীয় িডন অধ�াপক ড. 

সােদকা হািলম, এিমিরটাস অধ�াপক �েফসর নাজমা �চৗধুরী, Acting Deputy Mission Director 

of USAID Kathlyn Bryant, মানুেষর জন� ফাউে�শেনর এি�িকউিটভ িডের�র শাহীন আনাম। 

অনু�ােনর সভাপিত� কেরন উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভােগর �চয়ারপাস�ন ড. সানজীদা 

আখতার। 

 

�ডেভলপেম� �ািডজ িবভাগ (২০০০) 

 

অধ�াপক ড. �মা. িরয়াজুল হক 

�চয়ারম�ান 

২০০০ সােল �ডেভলপেম� �ািডজ িবভাগ �িতি�ত হয়। বত�মােন এই িবভােগ চার বছর �ময়ািদ িব. এস. এস. 

(স�ান) ��া�ােম �িত বছর ৩৫জন ছা�-ছা�ী ভিত� হয়। ২০১০-২০১১ িশ�াবেষ� এক বছর �ময়ািদ এম. এস. এস. 

��া�াম চালু করা হেয়েছ। এই ��া�ােমর আওতায় ছা�ছা�ীেদর নূ�নতম িতন মাস উ�য়ন িবষয়ক �িত�ােন 

ই�ান�িশেপর ব�ব�া রাখা হেয়েছ। এর সােথ িবভােগর িনয়িমত দুই বছর �ময়ািদ এম. িড. এস. ��া�াম (সা��কালীন) 

চলেছ। ২০১২-২০১৩ িশ�াবেষ� এম. িড. এস. ��া�ােম ৪৫ জন ছা�-ছা�ী ভিত� হেয়েছ। িবভাগ ২০১০-২০১১ 
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িশ�াবষ� �থেক ৯ মাস �ময়ািদ ��াজুেয়ট িডে�ামা �কাস� �� কেরেছ এবং এই ��া�ােম ৩০িট আসন রেয়েছ। এর 

পাশাপািশ ২০০৮-২০০৯ িশ�াবষ� �থেক �� হওয়া ৫ স�াহ �ময়ািদ “Understanding Development” শীষ�ক 

Executive Certificate Course-এর ১০িট ব�ােচ �মাট ৪০০ জন �পশাজীবীেক �িশ�ণ �দওয়া হেয়েছ। িবভােগর 

সকল ��া�ােম িবভাগীয় িশ�কেদর পাশাপািশ িবভােগর বাইেরর উ�য়ন িবেশষ�গণ পাঠদান কের থােকন। িবভােগ 

এম. িফল. ও িপএইচ. িড. ��া�াম িনয়িমতভােব চলেছ।  

�টিলিভশন, িফ� অ�া� ফেটা�ািফ িবভাগ (২০১২) 

 

হািববা রহমান 

�চয়ারম�ান 

�দেশর িবকাশমান �টিলিভশন এবং চলি�� িশে� দ� জনবল �তির ও মাধ�ম দুিট িনেয় গেবষণার লে�� কানািডয়ান 

কমনওেয়লথ �লার ড. এ. �জ. এম. শিফউল আলম ভূঁইয়ার হাত ধের ২০১২ সােলর ২৩ জানুয়াির ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয় �টিলিভশন ও চলি�� অধ�য়ন িবভােগর যা�া �� হয়। এিট সামািজক িব�ান অনুষেদর অিধভু� 

একিট িবভাগ। ২০১৩-১৪ িশ�াবষ� �থেক িবভাগিট চার বছেরর �াতক িডি� চালু কেরেছ। এেত আসন সংখ�া ৩০। 

বত�মােন িবভাগিটেত দুই বছেরর একিট মা�াস� ��া�াম চালু আেছ। এেতও আসনসংখ�া ৩০। স�ান ��িণেত 

কৃতকায� হওয়া িশ�াথ�ীেদর জন� পরবত�ীেত এক বছেরর একিট মা�াস� ��া�াম চালু হেব। 

িবভাগিটেত পাঠদান ও গেবষণার িবষয়ব�র মেধ� রেয়েছ �টিলিভশন সাংবািদকতা, �টিলিভশন �েযাজনা, চলি�� 

িনম�াণ ও চলি�� সমােলাচনাসহ �টিলিভশন ও চলি�� সং�া� �েয়াজনীয় সকল িবষয়। িবভােগ রেয়েছ একিট 

অত�াধুিনক িডিজটাল িরেসাস� �স�ার �যখােন আেছ উ�ত �যুি�র ক�ােমরা ও এিডিটং প�ােনলসহ �টিলিভশন ও 

চলি�� সংি�� �েয়াজনীয় িবিভ� বই। �টিলিভশন ও চলি�� িশে� দ� ও �িতি�ত ব�ি�রা  িবভাগিটেত খ�কালীন 

িশ�ক িহেসেব পাঠদান করেছন। 
 

Department of Television, Film and Photography 

The Department of Television and Film Studies at the University of Dhaka began its journey 

on January 23, 2012 with the appointment of Dr. A. J. M Shafiul Alam Bhuiyan, a Canadian 

Commonwealth Scholar, with the aim of creating creative and skilled workforce as well as 

conducting research on the television and film industry. The Department is affiliated with the 

Faculty of Social Sciences.  
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At this moment it is running a two-year MSS and a four-year BSS programme. The 

Department will initiate a one-year Master’s programme for the students who have completed 

the BSS programme. There will also be a Ph. D programme in the Department.  

The Department enrolled its first Master of Television and Film Studies cohort in 2012-13 

academic session. Each programme enrolls 30 students per year. All the aspects of television 

journalism, television production and film making and criticism are taught in the Department. 

It has a Digital Resource Center equipped with latest cameras, sound equipments and edit 

panels. The leading film and television personalities of the country also teach in the 

Department as adjunct faculties. 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �টিলিভশন, িফ� এ� ফেটা�ািফ িবভােগর দু’িদনব�াপী ৭ম �িত�াবািষ�কী এবং 

২য় চলি�� উৎসেবর উে�াধনী অনু�ান ২৩ জানুয়াির ২০১৯ িব�িবদ�ালেয়র ছা�-িশ�ক �ক� 

িমলনায়তেন অনুি�ত হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক �বলুন উিড়েয় ও �কক �কেট বণ�াঢ� এই 

উৎসেবর আনু�ািনক উে�াধন কেরন। 
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ি�িমেনালিজ িবভাগ (২০১৪) 

 

খ�কার ফারজানা রহমান 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সামািজক িব�ান অনুষেদর অধীেন একিট �ত� িবভাগ িহেসেব ি�িমেনালিজ িবভাগ �িতি�ত 

হয় ২০১২ সােলর ৩০ এি�ল। সমাজিব�ানী  অধ�াপক ড. িজয়া রহমান �িত�াতা �চয়ারম�ান িহেসেব িবভাগিটর 

দািয়� �হণ কেরন ২০১৩ সােলর ২৪ নেভ�র। অপরাধ িশ�া, অপরাধমূলক আচরণ ও কম�কা�, অপরােধর কারণ ও 

�িতকার, �ফৗজদাির িবচার ব�ব�া ইত�ািদ িবষেয় তাি�ক ও �েয়ািগক দৃি�ভি�মূলক পাঠদান কায��েমর �ত িনেয় 

িবভাগিট যা�া �� কের। বত�মােন িবভাগিটেত সাতজন পূণ�কালীন িশ�ক রেয়েছন যাঁরা সমাজিব�ান, আইন, 

ি�িমেনালিজ, নৃিব�ান এবং গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবষেয় উ�তর িডি�ধারী। ি�িমেনালিজ িবভাগিট অনাস� ও 

মা�াস� িশ�া কায��ম পিরচালনা কের। বত�মােন অনাস� পয�ােয় �ায় ১৫০ জন িশ�াথ�ী ও মা�াস� পয�ােয় ৬৫ জন 

িশ�াথ�ী পড়ােশানা করেছ। িশ�া, গেবষণা ও �িশ�েণ িশ�ক ও িশ�াথ�ীেদর উৎকেষ� পৃিথবীর িবিভ� �দেশর 

িব�িবদ�ালয় ও �িত�ােনর সােথ সহেযািগতামূলক স�ক� �িত�াও ি�িমেনালিজ িবভােগর উে�শ�। বত�মােন, িবভাগিট 

ঢাকা �মে�াপিলটন পুিলেশর একিট গেবষণাধম�ী �েজ� ও িব� ব�াংেকর অধীেন HEQEP �েজ� িনেয় কাজ করেছ।  

 

Department of Criminology 

The Department of Criminology has been established as a separate Department under the 

Faculty of Social Sciences of the University of Dhaka, on April 13, 2012. Sociologist Professor 

Dr. Zia Rahman joined as the founder chair of the Department on November 24, 2013. The 

Department has started its journey concentrating on studying crime, criminal behaviour, 

criminal activities, causes of crime, social control and crime prevention mechanism, criminal 

justice system etc. in a systematic manner articulating diversified theoretical and practical 

approaches. At present, the Department has seven Faculty members having background in 

Sociology, Law, Criminology, Anthropology and Journalism. The Department offers both 

undergraduate and graduate programmes in Criminology. At present, there are 150 students 

in three undergraduate batches while the Masters programme has 65 students. The 

Department seeks to develop collaboration with universities around the world in terms of 

enhancing teaching, research and trainings for the students and faculty members of the 
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department. Currently, the Department has two ongoing research projects sponsored by Dhaka 

Metropolitan Police and the World Bank under the HEQEP Project. 

 

কিমউিনেকশন িডসঅড�ারস িবভাগ (২০১৪) 

 
িমেসস তাওিহদা জাহান 

�চয়ারম�ান 

১৩ িডেস�র, ২০১৩ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র একােডিমক কাউি�েল গৃহীত িস�া� অনুসাের ২০১৫ সােল 

আনু�ািনকভােব কায��ম ��র পর �থেক �যাগােযাগ �বকল� িবভােগর উে�শ� হে� িবিভ� ধরেনর �যাগােযাগ �বকেল� 

আ�া� মানুষেক শনা� কের তােদর �কৃত পুনব�াসেনর মাধ�েম তােদরেক মূল ��ােত িফিরেয় আনা। এ লে�� 

২০১৫-১৬ িশ�াবষ� �থেক িবভাগিট চার বছেরর �াতক িডি� চালু কেরেছ। এর আসন সংখ�া ৪০িট, এর মেধ� ২০িট 

কলা অনুষদ এবং ২০িট সামািজক িব�ান (সােয়� ব�াক�াউ�) অনুষেদর জন� বরা�। স�ান ��িণেত কৃতকায� 

িশ�াথ�ীেদর জন� এক বছেরর মা�াস� ��া�াম ২০১৯-২০ িশ�াবষ� �থেক চালু করা হেয়েছ। বত�মােন িবভাগিটেত 

দুই বছেরর একিট �েফশনাল মা�াস� ��া�াম চালু আেছ। এর �িতিট ব�ােচ গেড় ৫০ জন কের িশ�াথ�ী অধ�য়ন 

করেছ। এই িশ�াথ�ীেদর মেধ� রেয়েছ �েফশনাল বাচন ও ভাষা �থরািপ�, অিডওলিজ�, িবেশষ �ুেলর িশ�ক ও 

ডা�ার। িনয়িমত ও �পশাগত উভয় ব�ােচর িশ�াথ�ীেদর িনিদ�� সংখ�ক ি�িনক�াল ��াি�ক�ােল বাধ�তামূলক অংশ�হণ 

করেত হয় এবং িরেপাট� জমা িদেত হয়। বত�মােন এই িবভােগ পূণ�কালীন িশ�েকর সংখ�া �মাট ০৫ জন, যার মেধ� 

একজন িশ�াছুিটেত আেছন। �যাগােযাগ �বকল� িবষেয় দ� ও গেবষণাকেম� �িতি�ত িশ�কবৃ� খ�কালীন িশ�ক 

িহেসেব পাঠদান করেছন। 

মূলত �িত�ার পর �থেকই সিঠক িচিকৎসা ও পুনব�াসনসহ িব�ানস�ত চচ�ার মাধ�েম �যাগােযাগ �বকেল� আ�া� 

ব�ি� মানুষেদর সু� ও সু�র জীবেন িফিরেয় আনেত ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ঐিতহ�বাহী সামািজক িব�ান অনুষেদর 

অধীেন �যাগােযাগ �বকল� িবভাগ কাজ কের যাে�। 

 

Department of Communication Disorders 

The aim of the Department of Communication Disorders is to identify people with 

communication disorders and provide appropriate treatment and therapy so that they can be 

rehabilitated in the mainstream of the society. Moreover, the Department is determined to 

produce skilled human resources and conduct different researches in the concerned field. 

The Department of Communication Disorders formally started its journey on December 12, 

2013 through the decision of Academic Council meeting of University of Dhaka. From 2015-16 

session the Department of started BSS Honours programme. The total seat number is 40, of 
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which 20 seats are reserved for the students of the Faculty of Arts and 20 for the students of 

the Faculty of Social Sciences. 

For the students who have successfully completed the Honours course, the Department has 

started a regular Master’s programme from 2019-20 session. Apart from regular programmes, 

the department runs a professional Masters programme called PMSLP. Currently total 50 

students are studying in this professional programme including speech and language 

therapists, audiologists, special school teachers and doctors. Students from both regular and 

professional programmes have to attend mandatory clinical practices. 

Along with a few specialist part-time faculties, the Department has five full-time faculty 

members. 

মু�ণ ও �কাশনা অধ�য়ন িবভাগ (২০১৫) 

 
অধ�াপক ড. সুধাং� �শখর রায় 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র একােডিমক ��া�ােম স�িত যু� হওয়া কেয়কিট িবভােগর মেধ� ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন 

�ািডজ িবভাগ অন�তম। ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ ২০১৫ সােলর ১২ �ম িব�িবদ�ালয় ম�ুরী 

কিমশন (ইউিজিস)-এর অনুেমাদন পায়। িবভাগিট ২০১৭ সােলর জানুয়াির �থেক আনু�ািনকভােব একােডিমক কায��ম 

�� কের। এ �ি�য়ায় ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ ২০১৬-২০১৭ �থেক িতন িসেম�াের িবভ� ১৮ মাস 

�ময়াদী (�িত িসেম�ােরর �ময়াদ ৬ মাস) �েফশনাল মা�াস� ��া�াম পিরচালনা করেছ। মা�াস� ��া�ােমর �থম 

ব�ােচর (২০১৬-১৭) িশ�া কায��ম �শষ হেয়েছ এবং ২য় ও ৩য় ব�ােচর িশ�াথ�ীেদর িশ�া কায��ম চলেছ। এছাড়া 

২০১৭-১৮ িশ�াবষ� �থেক িবভােগ অনাস� ��া�াম চালু হেয়েছ এবং বত�মােন অনাস� ��া�ােমর িতনিট ব�ােচর িশ�া 

কায��ম চলেছ। সামািজক িব�ান অনুষেদর অিধভু� এ িবভাগিট িবে�র িবেশষত বাংলােদেশর �মবধ�মান ও সুিব�ৃত 

মু�ণ ও �কাশনা িশে�র কথা িবেবচনায় �রেখ মু�ণ ও �কাশনায় িশ�াথ�ীেদর �াযুি�ক দ�তা ও সম�ক �ান 

িবকােশর জন� একােডিমক কায��ম পিরচালনা করেছ। এ িবষেয় তাি�ক ও �ােয়ািগক �ান লােভর জন� 

সমেয়াপেযাগী পাঠ��ম অনুসরণ করা হে�, যা �থেক �দশীয় ও �বি�ক �কাশনার �কৃিত ও �বণতা এবং নতুন 

�যুি� ও উ�াবনী স�েক� ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও �াতক (স�ান) ও মা�াস� ��া�ােমর �শষ িসেম�াের 

িশ�াথ�ীেদর জন� ছয় মাস �ময়াদী গেবষণা ও ই�ান�িশেপর সুেযাগ রেয়েছ। অধ�াপক ড. সুধাং� �শখর রায় ২০১৫ 

সােলর ০৬ �সে��র �থেক এ িবভােগর �চয়ারম�ােনর দািয়ে� রেয়েছন। 

Department of Printing and Publication Studies 

The Department of Printing and Publication Studies is one of the few latest disciplines that 

has been inducted in the academic programme of the University of Dhaka. The Department 

has obtained the endorsement of the University Grants Commission (UGC) on May 12, 2015. 
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The Department commenced its formal academic programme from January 2017 through 

launching 18 month Professional Master's programme (2016-2017) spanning over three 

semesters (six months each). The Professional Master's programme for the first batch (2016-

17) has already been completed, and for the 2nd and 3rd batches. It is still running. The 

Department has also commenced its Honours programme from 2017-2018 sessions, and the 

three Honours batches are now going on. Affiliated with the Faculty of Social Sciences, the 

Department mostly focuses on generating in students' competence on technical knowledge 

and know-how in the field of printing and publication keeping in mind the widely stretched 

printing and publishing industry of the world, especially Bangladesh. The students have the 

obligation to accomplish six-month long research or/and internship programme of their last 

semester both at the Honours and Masters levels. Professor Dr. Sudhangshu Sekhar Roy has 

been serving as the Chairman of the Department since 06 September, 2015.  

জাপািনজ �ািডজ িবভাগ (২০১৭) 

 

 ড.আ�ু�াহ-আল-মামুন 

�চয়ারম�ান 

জাপান িবে�র তৃতীয় বৃহ�ম অথ�নীিতর �দশ এবং বাংলােদেশর অন�তম উ�য়ন সহেযাগী। ি�তীয় িব�যুে�র পর মা� 

িবশ বছের জাপান �য অথ�ৈনিতক সমৃি� অজ�ন কেরেছ �সিট পৃিথবীর ইিতহােস িব�য়কর ঘটনা। জাপােনর সমাজ, 

সং�ৃিত, অথ�ৈনিতক উ�য়েনর ইিতহাস, সফলতা অজ�েনর কারণ ও অন�ান� আনুষাি�ক িবষয় অধ�য়ন এবং গেবষণার 

মাধ�েম অিজ�ত �ানেক বাংলােদেশর উ�য়েনর কােজ লাগােত জাপান �ািড �স�ার �িতি�ত হয়। মা�াস� ইন 

জাপািনজ �ািডজ ��া�াম ২০০৬ সােল চালু হয়। ২০১৭ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় কতৃ�প� জাপান �ািড �স�ার 

(�জএসিস) �ক জাপািনজ �ািডজ িবভােগ �পা�িরত কেরেছ, যা ২০১৭-২০১৮ িশ�াবষ� �থেক �াতক ১ম বেষ� 

িশ�াথ�ী ভিত� �� কেরেছ। িবভােগর িশ�াথ�ীরা অেনেক বৃি� িনেয় জাপােনর িবিভ� িব�িবদ�ালেয় গেবষণা ও মা�াস� 

/িপএইচ. িড ��া�ােম পড়া�না করেছ। মা�াস� ইন জাপািনজ �ািডজ িডি� অজ�নকারী িশ�াথ�ীরা িবিভ� জাপািনজ 

�িত�ানসহ �দিশ িবেদিশ �িত�ােন কম�সং�ােনর সুেযাগ কের িনেত স�ম হেয়েছ এবং �িতিনয়ত হে�। 
 

Department of Japanese Studies (2017) 

It is known to all that Japan is the third largest economy of the world and one of the leading 

development partners of Bangladesh. The economic development that Japan has accomplished 

within twenty years after the Second World War is considered a miracle in world history. The 

Japan Study Centre was established with a vision to explore Japan’s experiences in the 
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development sector and others. The fundamental motto of the Japan Study Centre is to study 

and do basic research on Japanese society, culture, history of economic development and 

identity the reasons behind their development and other important issues related to Japan-

Bangladesh. Masters in Japanese Studies programme was launched in 2006. The University of 

Dhaka transformed Japan Study Center (JSC) into the Department of the Japanese Studies (DJS) 

in 2017. It started admission in its first batch of undergraduate students from the academic 

year 2017-18. Currently a good number of Japanese Studies students are doing their research 

and Masters/Ph. D degree in Japan and are being awarded with different scholarships 

worldwide. Japanese Studies graduates are also able to secure jobs in various national, 

international and multinational organizations including the Japanese ones. 

মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ (১৯৪৯) 

 

অধ�াপক ড. �মা. খিললুর রহমান 

�চয়ারম�ান 

১৯৪৯ সেন মৃি�কা িব�ান িবভাগ �িতি�ত হয়। নেভ�র ২০০০ সেন িবভাগীয় একােডিমক কিমিটর এক সভায় 

মৃি�কা িব�ান িবভােগর নাম পিরবত�ন কের মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ করা হয়। �িত�ার পর �থেক ১৯৬২ 

সন পয�� এই িবভাগ �থেক এম. এসিস িডি� �দান করা হেতা। ১৯৬৩ সন হেত িব. এসিস. অনাস� ও এম. এসিস. 

িডি� �দান করা হে�। �াভািবক কায��েমর পাশাপািশ বত�মােন জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয়র িবিভ� িব�িবদ�ালয় 

ও সং�ার সােথ �যৗথভােব এই িবভােগর িশ�ক ও গেবষক গেবষণা কায��েম িনেয়ািজত রেয়েছন। এম. এস. িডি� 

ছাড়াও �পা��াজুেয়ট পয�ােয় এম. িফল. ও িপএইচ. িড. কায��ম ও গেবষণা স�ািদত হে�। 

Department of Soil, Water & Environment (1949) 

The Department of Soil, Water and Environment is the successor of the then Deartment of 

Soil Science, established in 1949. The course curriculum of the Department was revised, and 

the Department was renamed as the Department of Soil, Water and Environment in 

November, 2000. This Department is the mother of all soil and agriculture related institutions 

of the country and is also contributing at international levels through collaborative research 

projects with other universities and research organizations. The Department offers a four-year 

BS (Honours) and a one-year MS degrees. Besides, M. Phil and Ph. D degrees are also offered 

by the Department. 
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উি�দিব�ান িবভাগ (১৯৫৪) 

 

�েফসর ড. রাখহির সরকার 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র পুরাতন িবভাগ�েলার মেধ� উি�দিব�ান িবভাগ অন�তম এবং বাংলােদেশ উি�দিব�ান িবষেয় 

িশ�াদােন �থম। উি�দিব�ান �াথিমকভােব ১৯৩৯ সােল �িতি�ত জীবিব�ান িবভােগর অধীেন �থেক তার পাঠদান 

কায��ম পিরচালনা �� কের এবং পরবত�ীকােল ১৯৫৪ সােল উি�দ িব�ান িবভাগ িহেসেব �ত�ভােব আ��কাশ 

কের। সূচনাল� �থেক এই িবভাগ ব� উি�দিব�ানী �তির কের আসেছ এবং অন�ান� িব�িবদ�ালয় ও গেবষণা 

�িত�ােনর িফডার িবভাগ িহেসেব কাজ করেছ। এই িবভাগ িব. এস. (স�ান), এম. এস., এম. িফল. এবং িপএইচ. 

িড. িডি� �দান কের থােক। িবভােগ মাইে�াবােয়ালিজ, মাইেকালিজ, ফাইেকালিজ, �া�প�ােথালিজ, হাইে�াবােয়ালিজ, 

িলমেনালিজ, হাইয়ারি�পেটাগ�ামস, ট�াে�ানিম অব �াওয়ািরং�া�স এবং �া�িসসেটেমিটক, �জেনিট�, 

সাইেটােজেনিট�, ইেকালিজ, �া�ি�িডং, �া�িফিজওলিজ, �া�িটসু� কালচার, �া�মিলকুলার বােয়ালিজ-�ভৃিত িবষেয় 

উ�তমােনর গেবষণা কাজ করার জন� সুেযাগ সুিবধা রেয়েছ। িবভােগ সালার খান হােব�ািরয়ােম ৫,০০০ এরও অিধক 

উি�দ নমুনা সং�েহ রেয়েছ। মাঠ পয�ােয় গেবষণার জন� িবভােগর একিট �বাটািনকাল গােড�ন রেয়েছ। িবভােগ িবিভ� 

গেবষণা কাজ স�� করার জন� অত�াধুিনক য�পািত রেয়েছ। িবভােগর �াজুেয়টগণ AERE, BARI, BCSIR, BJRI, 

BIRDEM, BNH এবং ICDDR,B �ভৃিত গেবষণা �িত�ােনর সােথ �কালাবেরিটভ গেবষণা কের। িবভাগ তার 

সু�িশি�ত িশ�কম�লী এবং গেবষকেদরেক িনেয় গিব�ত। িবভাগ �থেক বাংলােদশ জান�াল অব �বাটািন, জান�াল অব 

��া� িটসু� কালচার এবং বােয়ােটকেনা ও বাংলােদশ জান�াল অব ��া� ট�াে�ানিম নামক িতনিট আ�জ�ািতক মােনর 

গেবষণা পি�কা িনয়িমত �কািশত হে�। University of Hannover, University of Hamburg, University 

of Kiel এবং Technical University of Dresden, Germany, Hiroshima University এবং Utsunomiya 

University of Japan-এর সােথ িবভােগর সি�য় সহেযািগতা রেয়েছ।  

Department of Botany 

The Department of Botany is one of the oldest Departments of the University of Dhaka and is 

the first plant science Department in the country. Botany was initially taught in the 

Department of Biology established in 1939. The Department of Botany emerged as an 

independent Department in 1954. Since its inception, the Department has produced a large 

number of botanists and acted as the feeder Department for other universities and research 

institutes of the country. 

The Department offers BS (Honours), MS, M. Phil and Ph. D degrees. The Department has 

facilities to carry out advanced research in the areas of microbiology, mycology, phycology, 

plant pathology, hydrobiology, limnology, higher cryptogams, taxonomy of flowering plants 
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and plant systematics, genetics, cytogenetics, ecology, plant breeding, plant physiology, plant 

tissue culture and plant molecular biology. The Department has a herbarium with over 5,000 

specimens.  

 

বাংলােদশ এেসািসেয়শন ফর ��া� িটসু� কালচার এ� বােয়ােটকেনালিজ-এর উেদ�ােগ “Plant 

Tissue Culture & Biotechnology” শীষ�ক িদনব�াপী বািষ�ক সে�লন ৩১ আগ� ২০১৯ ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় উি�দিব�ান িবভাগ িমলনায়তেন অনুি�ত হেয়েছ। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। 

It has also a botanical garden with facilities to conduct field experiments. The Department has 

a pool of sophisticated equipments required to carry out various researches. The graduate 

students undertake collaborative research with scientists of various organizations like AERE, 

BARI, BCSIR, BJRI, BIRDEM, BNH and ICDDR,B. The Department is proud of its well-trained 

teaching and research staff. It publishes Bangladesh Journal of Botany, Journal of Plant Tissue 

Culture & Biotechnology and Bangladesh Journal of Plant Taxonomy regularly. The 

Department has active collaborations with the University of Hannover, University of Hamburg, 

University of Kiel and Technical University of Dresden, Germany and also with Hiroshima 

University and Utsunomiya University of Japan. 
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�ািণিবদ�া িবভাগ (১৯৫৪) 

 

অধ�াপক ড. িনয়ামুল নােসর 

�চয়ারম�ান  

�ািণিবদ�া িবভাগ ১৯৫৪ সেন �িতি�ত হয়। বত�মােন এ িবভােগ চার বছর �ময়ািদ িব. এস (স�ান) এবং এক বছেরর এম. এস. 

�কাস� চালু আেছ। এছাড়া িবভােগ এম. িফল ও িপএইচ. িড িডি� �কাস�ও চালু আেছ। �পা� ডে�ারাল ��া�ােমরও ব�ব�া করা 

হয়। �াতেকা�র পয�ােয় িবভােগ ৫িট পৃথক িবেশষািয়ত শাখা িবদ�মান। এ�েলা হে� কীটত�, মৎস�, বন��াণীত�, পরজীবীিবদ�া 

এবং �জেনিট� ও মিলকুলার বােয়ালিজ। এ িবভােগ বত�মােন ২৯ জন িশ�ক অনাস�সহ উি�িখত ৫িট শাখায় অধ�াপনা ও 

গেবষণা করেছন। িবভােগ কেয়কিট িবষয়িভি�ক উ�তমােনর গেবষণাগার রেয়েছ। এসব গেবষণাগাের মৎস�, কীটপত�, 

বােয়ািরেসাস� ব�ব�াপনা, বন��াণী, পরজীবী, �জেনিট� ও মিলকুলার বােয়ালিজ �ভৃিত িবষেয়র উপর গেবষণার �ভূত সুেযাগ 

রেয়েছ। এছাড়াও িবিভ� সরকাির ও �বসরকাির সং�ার সােথ �যৗথভােব গেবষণা কম�কা� পিরচািলত হে�। বাংলােদশ 

সরকােরর িব�ান, �যু্ি� ও আইিসিট ম�ণালয় কতৃ�ক অনুেমািদত �ািণিবদ�া িবভােগ �িতি�ত ঢাকা ইউিনভািস�িট �নচার 

কনজারেভশন �াব (DUNCC) িবভাগীয় িশ�াথ�ী ছাড়াও �কৃিত সংর�েণ অিধভূ� ৭ কেলজসহ িবিভ� িব�িবদ�ালয়, পিরেবশ, 

বন, মৎস� অিধদ�র সহেযােগ িবিভ� কায��ম পিরচালনা কের আসেছ। িব� পিরেবশ িদবস, িব� পিরযায়ী পািখ িদবস, িব� 

ব�া� িদবস, িব� পিরযায়ী মাছ িদবস, িব� বাঘ িদবস ইত�ািদ পালন করা ছাড়াও িবিভ� �িতেযািগতা অংশ�হণ বা কম�সূচী 

িবগত কেয়ক বছর ধের সাফল�জনকভােব আেয়াজন কের আসেছ। 

এ িবভােগ “বাংলােদশ �ািণিব�ান সিমিত”, “ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ািণিবদ�া অ�ালামনাই এেসািসেয়শন” এবং “�ািণিবদ�া িবভাগ 

�নচার �াব” এর কায�ালয় অবি�ত । �ািণিব�ান সিমিত “বাংলােদশ জান�াল অব জুওলিজ” নােম একিট �ব�ািনক জান�াল 

িনয়িমতভােব ইংেরিজ ভাষায় �কাশ কের। �ািণিবদ�া িবভােগ একিট সমৃ� �সিমনার লাইে�ির, “�েফসর ইউসুফ জাই �সিমনার 

লাইে�ির,” আেছ। িবভােগর ছা�ছা�ীেদর জন� ই�ারেনট সংেযাগসহ আলাদা কি�উটার ল�াবেরটির রেয়েছ। এ িবভােগর �ধান 

আকষ�ণ হেলা এর �াণী জাদুঘরিট এেত উে�খেযাগ� সংখ�ক �াণীর নমুনা সংরি�ত আেছ।  

Department of Zoology 

The Department of Zoology was established in 1954. This Department offers B.S. (Honours), M.S., M. 

Phil and Ph. D degree programmes; Post-Doctoral programme is also offered. The post graduate 

students study in different specialized branches like Fisheries, Entomology, Wildlife Biology, 

Parasitology, and Genetics & Molecular Biology, as major courses in the M.S. programme. The 

Department accommodates some specialized laboratories in the respective branches. The Department 

has research collaborations with various national and international organizations in the fields of 

advanced zoology and nature conservation. At present, 29 regular teachers are conducting lectures and 

research in different fields. 
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21st International Biennial Conference & AGM 2019 

The Department houses the offices of “the Zoological Society of Bangladesh”, “Dhaka 

University Zoology Alumni Association” and “The Department of Zoology Nature’s club”. The 

Society regularly publishes a scientific journal named “Bangladesh Journal of Zoology”. The 

seminar library named “Prof. Yousufzai Seminar Library” has a large collection of books, 

scientific journals and theses. There is a separate computer laboratory with modern ICT and 

internet facilities for the students. The Department has an “Animal Specimen Museum” 

containing various preserved animals. The Department has its own zoological garden in the 

premises of Curzon Hall Campus where different animals are reared for advanced research. 

  

�াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান িবভাগ (১৯৫৭) 

 

অধ�াপক ড. �জবা ইসলাম �সরাজ  

�চয়ারম�ান 

১৯৫৭ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয় �াণরসায়ন িবভাগ �িতি�ত হয়। ২০০১ সােল �াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান িবভাগ 

িহেসেব িবভাগিটর নতুন নামকরণ করা হয়। িবভাগ �িত�ার �াথিমক পয�ােয় ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সােল অধ�াপক 

কামালউি�ন আহমদ এর �নতৃে� ইউ.এস. �হলথ এ� ওেয়লেফয়ার এর সহায়তায় জাতীয় পয�ােয় পিরচািলত �থম 

পুি� িবষয়ক জিরপ �াণরসায়ন িবভাগেক আ�জ�ািতক পিরিচিত দান কের এবং ত�ীয় পুি� জিরেপর �নতৃে� িছেলন 

অধ�াপক এইচ �ক এম ইউসুফ (১৯৮৯ সােল) যখন গলগ� িচিকৎসার জন� আেয়ািডনযু� লবণ চালু করা হেয়িছল। 

�দেশর �মবধ�মান চািহদার �িত দৃি� �রেখ িবভােগর �বশ কেয়কজন িশ�ক মিলকউলার বেয়ালিজ গেবষণার মাধ�েম 



105 
 

ধান ও পােটর �ণগত মান বৃি�র লে�� কাজ কেরেছন। স�িত পাট িজেনাম িবে�ষেণর কােজ িবভােগর িশ�ক ও 

িশ�াথ�ীরা উে�খেযাগ� ভূিমকা রােখন। সং�ামক ব�ািধ, পিরেবশ দূষণ এবং মানবেদেহর �রাগ �িতেরাধ, আে�িনক 

িবষি�য়ার �ভাব িনেয়ও গেবষণা চলেছ। িবভাগিট �দিশ ও িবেদিশ �িত�ান এবং গেবষণাগােরর সােথ একািধক �যৗথ 

গেবষণা কম�কাে� িনেয়ািজত রেয়েছ। বত�মান িবভাগ �থেক ৪ বছর �ময়ােদর �াতক (স�ান), এম.এস, এম. িফল, ও 

িপএইচ. িড িডি� �দান করা হয় এ িবভােগ িতন সহ�ািধক পু�কসমৃ� একিট �সিমনার লাইে�ির রেয়েছ। HEQEP-

AIF �কে�র মাধ�েম ��িণকে� িশ�াদােনর উপকরণ, মাি�িমিডয়া ইত�ািদর ব�ব�া করা হেয়েছ। গেবষণাগার 

�েলােত অেনক�েলা অত�াধুিনক �ব�ািনক য�পািত আনা হেয়েছ এছাড়া Online platform �তিরর মাধ�েম িবভাগীয় 

িশ�া ও �শাসিনক কায��ম Computer-based করা হে�। 

 
Seminar on the Different ways uri Dhan (Porteresia coarctata) can be Used 

for Developing Highli Salt Tolerant Rice Varieties 

  

Department of Biochemistry and Molecular Biology  

The Department of Biochemistry was established in 1957 under the leadership of Professor 

Kamaluddin Ahmad, an eminent biochemist of this country. In 2001 it was renamed as the 

Department of Biochemistry and Molecular Biology. Over the years it has grown to be one of 

the largest and most successful Departments in the subcontinent with a wide range of 

research interest and a commitment to excellent teaching at all levels.  

The Department has a seminar library with a collection of about three thousand text and 

reference books and a well-developed internet networking system. The students and teachers 

are equally benefited from all of these resources. 

The Department conducted the first general nutritional survey which was carried out by 

Professor Kamaluddin Ahmed in 1962-1964 and the second nutritional survey was led by 

Professor HKM Yusuf (in 1989) when iodized salt was introduced for the treatment of goiter. 

Besides, the Department is advocating UNICEF to introducing vitamin A capsule to prevent 

blindness, treating tetanus and neuro-lathyrism with vitamin C, introducing Forensic: DNA 

technology and has involvement, in the Jute genome project. 



106 
 

 

মেনািব�ান িবভাগ (১৯৬৫) 

 

অধ�াপক ড. মাহফুজা খানম 

�চয়ারম�ান 

১৯৬৫ সােল অধ�াপক ড. মীর ফখ��ামান এর �নতৃে� মেনািব�ান িবভাগ �িতি�ত হয়। ১৯৬৭-৬৮ �সশন �থেক 

৩ বছর �ময়ােদর �াতক (স�ান) �কাস� চালু হয় এবং তা ১৯৯৪-৯৫ �সশন পয�� চালু থােক। ১৯৯৫-৯৬ �সশন �থেক 

৪ বছর �ময়ােদর �াতক (স�ান) �কাস� চালু আেছ। 

এছাড়া িবভােগ ১ বছর �ময়ােদর MS in School Psychology and MS in Industrial Organization 

Psychology, ২ বছর �ময়ােদর এম িফল ও ৪ বছর �ময়ােদর িপ. এইচ িড. ��া�াম চালু রেয়েছ।  

িবভােগ ১ িট অত�াধুিনক মাি�পারপাস �ম, ১ িট কি�উটার ল�াব, ১ িট �াস�ম এবং �লকচার িথেয়টাের ১ িট 

িরচাস� �ম রেয়েছ। �িতিট ক�ই শীতাতপ িনয়ি�ত। Internet ও LAN Connected Computer রেয়েছ ৪৫ িট 

এবং Wi-Fi চালু আেছ। তাছাড়া, িবভােগর শীতাতপ িনয়ি�ত �সিমনার লাইে�িরেত �ায় ৩০০০ বই সহ অসংখ� 

National ও International Journal রেয়েছ। িবভাগ �থেক �িতবছর িনয়িমতভােব The Dhaka University 

Journal of Psychology নােম একিট জান�াল �কািশত হয়। মেনািব�ান িবভাগ �থেক ড. এম ইউ আহেমদ �া� 

ফাে�র �ণ�পদক ও নগদ পুর�ার, ড. মীর ফখ��ামান �মেমািরয়াল �া� বৃি� এবং ড. হািমদা আখতার �বগম 

�ণ�পদক �দান করা হেয় থােক। 

অণুজীব িব�ান িবভাগ (১৯৭৯) 

 

অধ�াপক ড. সািবতা িরজওয়ানা রহমান 

�চয়ারম�ান 

অণুজীব িব�ান (মাইে�াবােয়ালজী) িবভাগ ১৯৭৯ সােল �িতি�ত হয়। িবভােগর �িত�াতা �চয়ারম�ান মর�ম অধ�াপক 

ড�র আেনায়া�ল আজীম �চৗধুরীর িনরলস ও ঐকাি�ক �েচ�া এবং ‘বাংলােদশ �সাসাইিট অব মাইে�াবােয়ােলািজ� 

এর �িত�াতা সদস�েদর সব�া�মক সহেযািগতায় অ� সংখ�ক এম. এসিস িথিসস �েপর ছা�-ছা�ীেদর িনেয় িবভােগর 

যা�াসূচনা হয়। �দেশর িবিভ� ��� �যমন �া��, পিরেবশ, কৃিষ, খাদ�, ঔষধ গেবষণা ও িশ�া ��ে� এবং জাতীয় 
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উ�য়েন অণুজীব িব�ানীেদর িবেশষ অবদােনর ��� ও �েয়াজনীয়তা ব�াপকভােব অনুভূত হওয়ায় ১৯৮৯ সাল �থেক 

িবভাগিট িব. এসিস (স�ান) �কাস� �বত�ন করা হয়। িবভােগ িব.এস. ও এম. এস. ছাড়াও এম. িফল. ও িপএইচ. িড. 

�কাস� চালু আেছ। িবিভ� �কােস� �ায় ২৬০ জন ছা�-ছা�ী িশ�ারত আেছ এবং িবভােগ বত�মােন ১৯ জন িশ�ক 

কম�রত আেছন। 

 
অণুজীব িব�ান িবভােগর ৪০ তম �িত�াবািষ�কী, ২০১৯ উদযাপন 

 

Department of Microbiology 

The Department of Microbiology was established in 1979. Late Professor Dr. Anwarul Azim 

Chowdhury was the founder Chairman of the Department. The Department was initially 

located on the ground floor (western side) of the Department of Zoology together with a 

small chunk of the eastern part of the main Curzon Hall building (ground floor). In September 

1999, the Department was moved to the ground and first floor of the newly constructed 

Science complex building with a floor area of approximately 27,000 square feet. 

The Department has steadily gained reputation in education and research at home and abroad 

and the demand for trained microbiologists gained ground. This necessitated the opening of 

the undergraduate (Honours) course in the academic year 1988-89. In the academic session 

1994-1995, the traditional three-year B. Sc. (Honours ) programme was changed to four-year B. 

Sc. (Honours) as terminal degree. Microbiology is one of the most preferred subjects amongst 

the undergraduate students. Presently, the Department offers specialized courses and research 

facilities in post-graduate levels (MS, M. Phil and Ph. D). Currently, about 260 students are 

studying in different academic years and 19 Faculty members are involved in teaching and 

research in the Department. 
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মৎস�িব�ান িবভাগ (১৯৯৭) 

 

অধ�াপক ড. �মা. �গালাম র�ানী 

�চয়ারম�ান 

বাংলােদেশর আথ�সামািজক উ�য়ন ও দাির�� িবেমাচেন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র দায়ব�তা �থেক ১৯৯৭-১৯৯৮ িশ�াবেষ� 

অ�াকুয়াকালচার ও িফশািরজ িবভাগ নােম পথচলা �� কের যা পরবত�ীকােল িব�িবদ�ালেয়র িসি�েকেটর িস�া� 

অনুসাের নাম পিরবত�ন কের ২০০৪ সােল মৎস�িব�ান িবভাগ িহেসেব আ��কাশ কের। বত�মােন ২১ জন পূণ�কালীন 

িশ�ক এবং ১ জন খ�কালীন িশ�ক িব. এস (স�ান), এম. এস, এম. িফল. ও িপএইচ. িড. �কােস� ১৪৫ জন ছা�-

ছা�ী িনেয় িশ�া ও গেবষণা কায��ম পিরচালনা করেছন। িবভােগ ২িট আধুিনক গ�বষণাগার (িমিন হ�াচাির), ছা�-

ছা�ীেদর জন� ই�ারেনট সুিবধাসহ কি�উটার, �ায় ৩০০০ বই ও �দিশ-িবেদিশ জান�ােল সমৃ� শীতাতপ িনয়ি�ত 

�সিমনার লাইে�ির, শীতাতপ িনয়ি�ত ��িণক� (১ম বষ�, ৪থ� বষ� স�ান ও এম. এস.), ওভারেহড �েজ�র, মাি� 

িমিডয়া �েজ�র, ব�বহািরক �াস�মসহ িশ�ার আধুিনক সুেযাগ সুিবধা িবদ�মান। ২০১০-২০১১ িশ�াবষ� �থেক 

মৎস�িব�ান িবভােগর �মধাবী ছা�-ছা�ীেদর জন� ”আেমনা লিতফ �মেমািরয়াল �া� ফা�” ও ”�েফসর �মাহা�দ 

শিফ �া� ফা�” �মধা বৃি� চালু এবং ছা�-কল�াণ তহিবল গঠন করা হেয়েছ। 

গত ১৭ িডেস�র ২০১৭ মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অিফেসর িশ�ক লাউে� �েফসর �মাহা�দ শিফ �া� ফা� ও 

আেমনা লিতফ �মেমািরয়াল �া� ফা� বৃি� �দান অনু�ােনর �ধান অিতিথ িহেসেব ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. আখতা��ামান ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� স�ান ও এম.এস 

িশ�াথ�ীেদর মেধ� সেব�া� িসিজিপএ ও িজিপএ �া�েদর মােঝ �চক ও সনদ প� �দান কেরন। অনু�ােন মৎস�িব�ান 

িবভােগর �িত�াকালীন �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. �মাহা�দ শিফ উপি�ত িছেলন। 
 

Department of Fisheries 

The Department of Aquaculture and Fisheries started its journey from the session 1997-1998 

to improve the socio-economic development and poverty alleviation of Bangladesh. Later, the 

Syndicate of Dhaka University changed its name to ‘The Department of Fisheries’. Currently 

the Department of Fisheries is conducting its teaching and research activities with 22 fulltime 

Faculty members including one part-time teacher. Nearly 145 students study in the BS (Hons), 

MS, M. Phil, & Ph. D programmes in this Department.  

This Department has two modern state-of-the-art laboratories, mini hatchery, computers with 

internet facilities for students, air-conditioned library with 3000 books and journals, air-

conditioned classrooms furnished with overhead projectors, multimedia projectors and 

practical classrooms with all modern facilities.  
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Since the 2010-2011 session, the Professor Mohammed Shafi trust fund and Amena Latif 

Memorial trust fund Merit Scholarships were launched for meritorious students of the 

Department. This Department also has a student’s welfare fund.  

On 17 December 2017 Honourable Vice-Chancellor Professor Dr. Akhtaruzzaman distributed 

"Professor Mohammed Shafi Trust Fund" and "Amena Latif Memorial Trust Fund" scholarships 

among the students with the highest CGPA and GPA in the 1st, 2nd, 3rd, 4th years BS (Hons.) 

and MS examinations. Founder Chairman Professor Muhammed Shafi was present as the 

special guest in this programme. 

 

ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ (১৯৯৭) 

 

�মাছা�ৎ নাজমা খাতুন  

�চয়ারম�ান 

ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ একিট �ত� িবভাগ িহসােব ১৯৯৭ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয় �িত�া লাভ কের। 

�িত�াল� �থেক এই িবভাগ মেনািব�ােন �াতকেদর মানস�ত মানিসক �া�� �সবাদানকারী �পশাজীবী িহসােব গেড় 

�তালার জন� �িশ�ণ িদেয় আসেছ। এ �িশ�ণিট িতন বছর �ময়াদী �যখােন মূলত ত�ীয়, ব�বহািরক ও গেবষণা 

দ�তা এই িতনিট িবষেয়র উপর �িশ�ণ �দওয়া হয়। ২০১৫-১৬ �সশন �থেক িপএইচ. িড. �কাস� চালু হেয়েছ। �থম 

বছের �া�বয়� �থেক বেয়াবৃ� পয�ােয়র ব�ি�েদর, পরবত�ী দুই বছের িশ�েদর সব রকেমর মানিসক �া��সমস�া 

সমাধােনর মেনাৈব�ািনক ত�ীয় ও ব�বহািরক দ�তা �শখােনা হয়। �িশ�ণাথ�ীেদরেক সরকার �ীকৃত িচিকৎসা 

�িত�ােন �িত বছর কমপে� ছয় মাসব�াপী ই�ান� করেত হয়। �িশি�ত িচিকৎসা মেনািব�ানীর �ত�� ত�াবধােন 

িশ�াথ�ীগণ িনেজেদরেক দ� িচিকৎসা মেনািব�ানী �তির করেছ যারা �দেশর �া�� �সবার িবক� কণ�ধার। এছাড়াও এ 

িবভাগ �দেশ মানিসক �া�� �সবার কাঠােমা ও �ণগত উ�য়েনর জন� এবং এই �সবার �সার ও জনি�য়তা বৃি�র 

লে�� �িত বছরই িবিভ� কম�সূিচ, �যমন: বণ�াঢ� র �ালী, মানব ব�ন, �সিমনার, �িশ�ণ ও ওয়াক�সপসহ নানািবধ 

গণসেচতনতামূলক কম�কাে�র আেয়াজন কের আসেছ। 

বাংলােদেশ মানিসক ও শারীিরক �া�� �সবায় িচিকৎসা মেনািব�ানীেদর অবদান ও ধারাবািহকতায় নািস��াহ 

সাইেকােথরাপী ইউিনট (এন িপ ইউ) নােম একিট মানিসক �া�� �সবা �ক� চালু করা হেয়েছ, যা সব�িন� খরেচ 

সেব�া� মােনর �সবা �দােন ব� পিরকর। 

Department of Clinical Psychology 

The Department of Clinical Psychology is the only one of its kind in Bangladesh offering 

postgraduate studies and training in clinical psychology at international standards and 
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producing professional Clinical Psychologists for the country. This post graduate professional 

training programme was initiated as a new stream at the Department of Psychology in 1996 

under a link project between the University of London and the University of Dhaka. The 

Department of Clinical Psychology was established later as a new discipline under the Faculty 

of Biological sciences in 1997. Professor Anisur Rahman was the founder chairman of the 

Department. 

 
International Council of Psychology Educators (ICOPE) Conference 

2019 (আইকপ কনফাের�) 

The Department offers a three and a half years integrated course as the qualifying degree in 

Clinical Psychology. Based on the scientist practitioner model, the courses incorporate a blend 

of intensive academic, clinical and research activities. Students engage themselves in rigorous 

clinical work and receive in-depth clinical supervision on their work with patients. The 

Department is also offering Ph. D in Clinical Psychology as a post-qualification research 

degree. Opportunity to find jobs by qualified graduate clinical psychologists is now very 

promising. Our students can pursue their specialist training and can acquire job experience in 

a foreign country. 
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িজন �েকৗশল ও জীব�যুি� িবভাগ (১৯৯৯) 

 

অধ�াপক ড. সািবনা ইয়াসিমন 

 �চয়ারম�ান 

িজন �েকৗশল ও জীব�যুি� একিবংশ শতা�ীর আধুিনক িব�ােনর একিট অন�তম শাখা। �াণী, উি�দ এবং অণুজীব 

এর �জেনাম পিরবত�ন কের জীব�যুি� �েয়ােগর মাধ�েম কৃিষ, িশ�, িচিকৎসা, পিরেবশ ইত�ািদ ��ে� �ব�িবক 

উ�য়ন সাধেনর স�াবনা �তির কেরেছ এ িব�ান। দীঘ� নয় বছর এ িবভাগিট িব�ান কারখানার �দাতলায় 

(�িত�াকালীন সময় ২০০১ ি�:) এর কায��ম পিরচালনা করার পর তৎকালীন ভার�া� �চয়ারম�ান (অধ�াপক ড. 

�মাহা�দ নাজমুল আহসান)-এর আ�িরক �েচ�ায় ২০০৯ সােলর িডেস�ের সােয়� কমে�� ভবেনর ষ� তলায় 

�ানা�িরত হয়। �িত�ার পর �থেক িবভাগিট অত�� সুনােমর সােথ িশ�াদান কায��ম চািলেয় যাে�। এ িবভােগ ১িট 

সমৃ� কি�উটার ল�াব, ১িট বােয়াইনফরেমিট� িরসাচ� ল�াব, ১িট �সিমনার ও ২িট আধুিনক �াকিটক�াল ল�াব ও 

উ�তর গেবষণার জন� ২িট গেবষণাগার �িতি�ত হেয়েছ। ইেতামেধ� িবভাগ �থেক সাফেল�র সােথ অনাস� ও মা�াস� 

স�� কেরেছ যথা�েম ১৪িট এবং ১৩িট ব�াচ। এেদর মেধ� অেনেকই �দেশ এবং িবেদেশ িশ�কতা এবং গেবষণা 

ও অন�ান� �পশায় িনেয়ািজত। এ িবভােগর �াতেকা�র িশ�াথ�ীরা যু�রা�, ইউেরাপ, অে�িলয়া, কানাডা, জাপানসহ 

িবিভ� �দেশর নামকরা িব�িবদ�ালয় ও গেবষণাগাের উ�তর িশ�া ও গেবষণায় অসাধারণ সাফল� অজ�ন কেরেছ। 

এ�েলা িনেয় গব� করার পাশাপািশ এটাও উে�খ করার িবষয় �য, িব�িবদ�ালেয়র ‘ক’ ইউিনট-এর ভিত� পরী�ায় 

শীেষ� থাকা ছা�-ছা�ীরাই এ িবভােগ পড়া�না করার সুেযাগ লাভ কের থােক। িবভােগর সব�া�ীণ সফলতার িপছেন 

িবভােগর ছা�-িশ�কেদর িন�া, দািয়�শীলতা ও িনরলস পির�ম িনঃসে�েহ �শংসনীয়। 

Department of Genetic Engineering and Biotechnology 

Genetic Engineering and Biotechnology, a frontier discipline of modern science, has facilitated 

revolutionary developments in the fields of agriculture, industry, health and environment by 

genomic modification of animals, plants and microorganisms. 

The Department started its journey at the Science Workshop in 2001. After nine long years it 

moved to the fifth floor of Science Complex Building by the endeavours of the then acting 

chairperson (Professor Dr. Mohammed Nazmul Ahsan) in 2009. Since its establishment, GEB is 

renowned for successful conduction of academic and research activities where topmost 

candidates of A unit admission test get the chance to study. 

Till now 15 and 14 batches have successfully completed BS and MS programmes respectively. 

Many of the graduates are involved in teaching and research at home and abroad. They have 

also achieved great success in higher studies and research at renowned universities and 

laboratories worldwide. The diligence and dedication of the students and teachers here made 

the overall successes possible. 
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Among the facilities, there are one computer lab, one bioinformatics research lab, one 

seminar library with latest books, two well-equipped practical laboratories and three 

specialized research laboratories for advanced research. 
 

এডুেকশনাল এ� কাউে�িলং সাইেকালিজ িবভাগ (২০১১) 

 

অধ�াপক ড. �মহজাবীন হক 

�চয়ারম�ান 

বাংলােদশ সরকার িশ�া এবং �া�� �সবার মান উ�য়েনর লে�� সব�ািধক ��� আেরাপ কেরেছ। সা�িতক সমেয় 

সামািজক অি�রতা, সিহংসতা, িবষ�তা, মাদকাস�তা ও আ�হত�ার মত মেনাসামািজক সমস�া ও সমাজিবেরাধী 

কায�কলাপ বৃি� পাে�। তাছাড়া িশ�াথ�ীেদর মেধ� পরী�াভীিত, ঝ�র পড়া, অকৃতকায�তা ও আচরণগত সমস�া িশ�া 

��ে� ��তর সমস�া িহেসেব িচি�ত হে�। মেনাসামািজক সমস�া�েলা দূরীকরেণ এডুেকশনাল এ� কাউে�িলং 

সাইেকালিজ�রা সি�িলতভােব িবিভ� িশ�া�িত�ােন, হাসপাতােল, সরকাির ও �বসরকাির �িত�ােন ফল�সূ িশ�ণ 

�ি�য়া ও মানিসক �াে��র উ�য়েন উে�খেযাগ� ভূিমকা রােখ। মেনাৈব�ািনক নীিতমালা ও গেবষণা�সূত তেথ�র 

িভি�েত এডুেকশনাল এ� কাউে�িলং সাইেকালিজ�রা িশ� এবং ব�ি�র সামি�ক িবকাশ ও উ�য়েন সহায়তা কের। 

সমােজর সকল �ের মেনাৈব�ািনক �সবার লে�� ২০০৬ সন �থেক মেনািব�ান িবভােগর একিট �ীম িহেসেব 

এডুেকশনাল এ� কাউে�িলং সাইেকালিজ অ�যা�া �� কের। ই� ইউিনভািস�িট, ইউেক ও টাওয়ার হ�ামেলেটর 

সহায়তা, �ত�� �িশ�ণ ও ত�াবধায়েন এই �পশাগত মা�াস� ��া�াম �� হয়। ২০১১ সেন িব�িবদ�ালয় ম�ুরী 

কিমশন “এডুেকশনাল এ� কাউে�িলং সাইেকালিজ” নােম নতুন িবভাগ �িত�া কের। অধ�াপক ড. শাহীন ইসলাম 

িবভােগর �িত�াতা �চয়ারপাস�ন িহেসেব দািয়�রত িছেলন। এই িবভাগ �থেক এডুেকশনাল সাইেকালিজ ও কাউে�িলং 

সাইেকালিজ িবষেয় ১ বছেরর মা�াস� ও ২ বছেরর এম. িফল িডি� �দান করা হয়। দ� ও অিভ� মেনািব�ানীরা 

হােত-কলেম �ােয়ািগক �িশ�ণ �দান কেরন। 

Department of Educational and Counselling Psychology 

Department of Educational and Counselling Psychology emerged as an independent 

Department in 2011. It offers professional postgraduate higher degrees (Masters, M. Phil and 

Ph. D) in Educational Psychology and Counselling Psychology. The Department is committed 

to building skilled manpower, delivering ethical and standard psychological services for 

ensuring mental health of the country. 
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ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ (২০০৩) 

 

অধ�াপক ড. �মা. খািলদ �হােসন 

�চয়ারম�ান 

ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ ২৪ �শ এি�ল ২০০৩ �থেক ফােম�িস অনুষেদর অধীেন কাজ �� কের, যা দি�ণ 

এশীয় উপমহােদশ এবং িবেশষত বাংলােদেশ দীঘ�কাল ধের অনুভূত একােডিমক �েয়াজনীয়তা িছল। ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় �থেক পাঁচ বছেরর িব. ফাম�. �েফশনাল িডি��া� িশ�াথ�ীেদর জন� এই িবভাগ হেত এক বছেরর এম. 

ফাম�. (মা�ার অফ ফােম�িস ইন ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি�) িডি� �দওয়া হয়। �াসি�ক িবভাগ �থেক পাসকৃত �াতক 

িডি�ধারীেদরও এই িবভাগ হেত এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. িডি� �দওয়া হয়। এ িবভােগ ১৭ জন িশ�ক আেছন 

যারা যু�রাজ� এবং জাপােনর �িতথযশা িশ�া�িত�ান �থেক িপএইচ. িড. িডি� অজ�ন কেরেছন এবং যারা বত�মােন 

�কাস�িভি�ক িশ�া �দােনর পাশাপািশ এনালাইিটক�াল ফােম�িস, �ােগর িডজাইন ও �ডেভলপেম�, ন�াচারাল ��াডা� 

�কিমি� এবং িসে�িটক �কিমি�র ওপর �ত�ভােব গেবষণায় িনযু� আেছন। এ িবভােগর গেবষণা�েলা িবভােগর 

ফাইেটােকিমি�, মিলকুলার বােয়ালিজ ও হাব�াল �াগ িরসাচ� এবং এনালাইিটক�াল ফােম�িস গেবষণাগাের রি�ত 

UV/Vis ��কে�াফেটািমটার, FTIR ��কে�ািমটার, গ�াস ��াম�ােটা�াফ, HPLC ইন�েম�, �রাটাির এভােপােরটর 

য�, �পালািরিমটার ইত�ািদ য� �ারা স�� করা হয়। জাতীয় অ�ািধকােরর িভি�েত এ িবভাগ ওষুধ ও 

ফাম�ািসউিটক�ালস এবং ফুড �স�ের মান ও িব��তা িনধ�ারেণর িবষেয় পিরেসবা সরবরাহ করা হয়। বাংলােদশ 

ফােম�িস কাউি�ল এবং বাংলােদশ ওষুধ �শাসন অিধদ�রও এই িবভাগ �থেক �েয়াজনীয় সহেযািগতা �পেয় থােক।  

Department of Pharmaceutical Chemistry 

The Department of Pharmaceutical Chemistry started functioning on April 24, 2003 under the 

Faculty of Pharmacy, which was a long felt academic necessity in the South Asian sub-

continent and Bangladesh, in particular. A one-year M. Pharm. (Master of Pharmacy in 

Pharmaceutical Chemistry) degree is offered to students who obtain the five-year B. Pharm. 

Professional degree from the University of Dhaka. M. Phil and Ph. D degrees are also offered 

to graduates from relevant disciplines. We have 17 Faculty members who have earned their 

Ph. D degrees from renowned institutions of UK and Japan and who are currently engaged in 

independent as well as collaborative research in Analytical Pharmacy, Drug Design & 

Development, Natural Product Chemistry and Synthetic Chemistry. Our research activities are 

facilitated with Department owned UV/VIS Spectrophotometers, FTIR Spectrometer, Gas 

Chromatograph, HPLC Instrument, Rotary Evaporator, Polarimeter etc. These are placed in 

three research laboratories namely Phytochemistry, Molecular Biology & Herbal Drug Research 
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and Analytical Pharmacy. We provide service on analytical research during national priorities 

in the drugs and pharmaceuticals and food sectors to ascertain quality and purity. The 

Pharmacy Council of Bangladesh and the Directorate General of Drugs Administration of 

Bangladesh also receive our co-operation at required stages.  

 
Development of Novel Antibiotics to Tackle Antimicrobial Resistance 

(AMR) শীষ�ক এক আ�জ�ািতক কম�শালা Center for Advanced Research in 

Sciences (CARS) এর কনফাের� কে� অনুি�ত হয়। অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত িছেলন িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান 
 

ি�িনক�াল ফােম�সী এ� ফাম�ােকালিজ িবভাগ (২০০৩) 

 

অধ�াপক ড. এস এম আ�ুর রহমান 

�চয়ারম�ান 

িব�ব�াপী ফােম�সী িশ�ায় আধুিনকায়ন ও �রােগর িচিকৎসায় সিঠক ওষুধ ��� অনুধাবন কের ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ফােম�সী অনুষেদর অ�ভু�� ি�িনক�াল ফােম�সী এ� ফাম�ােকালিজ িবভাগ এি�ল 2003 সােল �িতি�ত হয়। মানবেদেহ 

ওষুেধর ি�য়া-�িতি�য়া, ওষুেধর িবষি�য়া, �রােগর উৎপি� ও ধরেনর উপর িভি� কের নতুন নতুন ওষুেধর 

পিরক�না, �কাষ পয�ােয় ওষুেধর ি�য়ার ধরন, �জেনিটক িভ�তা অনুসাের ওষুেধর ি�য়ার তারতম� ওষুেধর �যৗি�ক 

ব�বহার, ি�িনক�াল ফােম�সী, �াণী মেডলওষুেধর ি�য়া-�িতি�য়ার অধ�য়ন সােপে� ওষুেধর মূল�ায়ন ও নতুন ওষুধ 

উ�াবন �ভৃিত িবষেয়র উপর ব�াপক অধ�য়ন ও গেবষণা এই িবভােগ পিরচািলত হয়। ফােম�সী িবভাগ হেত স�ান 

িডি� অজ�েনর পর এই িবভাগ হেত ি�িনক�াল ফােম�সী এ� ফাম�ােকালিজর উপর এম. ফাম�. িডি� �দান করা হয়। 

এছাড়াও এই িবভােগ এম. িফল. ও িপএইচ. িড িডি� চালু রেয়েছ। ব�বহািরক িশ�া ও গেবষণা কােজর সহায়তার 
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জন� এ িবভােগ �বশ কেয়কিট অত�াধুিনক গেবষণাগার আেছ। গেবষণা সমূেহর মেধ� িডএন. এ গেবষণাগার এবং 

ফাম�ােকােজেনিট� স গেবষণাগার অন�তম। �িত�াকাল হেত এই িবভােগ সারা পৃিথবীর �বশ কেয়কিট নামকরা 

িব�িবদ�ালেয়র �যৗথভােব গেবষণা কায��ম পিরচািলত হেয় আসেছ।  

 

Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology 

The Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology of Faculty of Pharmacy, University of  

Dhaka was established in April 2003, considering the importance of modernization of 

Pharmacy education world-wide and selection of the proper drug to treat the specific disease. 

The academic and research activities conducted in this Department encompasses 

pharmacological effect of drugs, toxicity of drugs, drug design based on etiology and 

pathophysiology of diseases, interaction of drugs in cellular level, difference in drug activity 

depending on genetic variation, rational use of drugs, clinical pharmacy, evaluation of drug 

action based on animal model etc. This Department offers M. Pharm degree on clinical 

pharmacy and pharmacology to students with B. Pharm degree from the Department. 

Moreover, this Department offers both M. Phil and Ph. D degrees. Some cutting edge research 

laboratories are also available in this Department for practical and research activities. Among 

those laboratories, the DNA research lab and the Pharmacogenetics research lab are worth 

mentioning. Since its very inception, this Department has been collaborating with different 

renowned universities of the world on various research projects. At present one professor 

emeritus, five professors, three associate professors, eight assistant professors (six on leave), 

and six lecturers (one on leave) are working full-time in the Department.  

 

ওষুধ �যুি� িবভাগ (২০০৩) 

 
অধ�াপক ড. �মা. ইিলয়াস-আল-মামুন 

�চয়ারম�ান 

িব�ায়েনর আেলােক অিভ� ফাম�ািস� গেড় �তালার িনিমে� ফােম�সী অনুষদ �াতক পয�ােয় পাঁচ বছেরর সমি�ত �কাস� 

বহাল �রেখ �াতেকা�র পয�ােয় ওষুধ �যুি� িবষেয় িশ�া �দােনর জন� আলাদা িবভাগ �খালার অনুমিত পায় ২০০৩ 

সােলর এি�ল মােস। এই িবভাগ �থেক ছা�-ছা�ীরা �াতেকা�র িডি� িনেয় বাংলােদেশর এবং বিহিব�ে�র নািম দামী 

ওষুধ ��তকারী �কা�ানীর উৎপাদন, পিরচালন, িবপণন এবং মান িনয়�েণ ���পূণ� ভূিমকা পালন কের আসেছ। 

িব� �া�� সং�া, ওষুধ িনয়�ণ অধ�ােদশ (১৯৮২) এবং বাংলােদশ ওষুধ �শাসন অিধদ�েরর ��াপন অনুযায়ী 
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ফাম�ািস�েদর সি�য় অংশ�হেণর মাধ�েম ��তকৃত ওষুধ অত�� উ�তমােনর িবধায় বত�মােন বাংলােদশ তার িনেজর 

�েয়াজন িমিটেয় িবে�র �ায় ৮৭িট �দেশ তা র�ািন কের �চুর পিরমােণ �বেদিশক মু�া আয় করেছ। ফাম�ািস�েদর 

দ�তার কারেণ িবিভ� ওষুেধর কাঁচামাল এখন �দেশ �তির হে�। এিপআই (একিটভ ফাম�ািসউিটক�াল ইনে�িডেয়�) 

�যুি� বা�বায়েনর িসংহভাগ দািয়� এখন ফাম�ািস�েদর। সুতরাং ওষুধ িশে�র উ�ল ভিবষ�ত বা�বায়েনর জন� দ� 

কািরগর �তিরর িনিমে� পয�া� সংখ�ক আধুিনক �ান স�� ফাম�ািস� �তির করা আবশ�ক। িবভােগ বত�মােন এম. 

ফাম�. এবং এম. িফল ও িপএইচিড �পা�ােমর ছা�-ছা�ীরা �ফাস�ড িডে�েডশন �ািডজ, �ডােসজ ফরম িডজাইন, �াগ 

�ডিলভাির িসে�ম, ফাম�ােকাকাইিনিট�, ন�াচারাল ��াডা�স �াগ �ডিলভাির িরসাচ�, িসনেথিসস এবং বােয়াফাম�ািসউিট� 

িবষেয় গেবষণায় িনেয়ািজত আেছন। 

Department of Pharmaceutical Technology 

In April, 2003, the Faculty of Pharmacy got the permission from the Dhaka University Authority 

to open the Department of Pharmaceutical Technology as a separate Department. The Master of 

Pharmacy (M. Pharm.) in Pharmaceutical Technology is a postgraduate programme offered by the 

Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Dhaka, leading to 

specialization in the field of Pharmaceutical Technology. The programme has been designed in 

view of the growing demand of highly trained manpower in the pharmaceutical sector, both home 

and abroad. The course is directed towards providing advanced academic knowledge and practical 

training to the graduate pharmacists in order to produce competent pharmacy professionals 

having necessary skill and proficiency in relevant areas of pharmaceutical sciences. At present, 

students from M. Pharm, M. Phil and Ph. D have been conducting research work on forced 

degradation studies, dosage form design, drug delivery systems, pharmacokinetics, natural 

products drug delivery research, synthesis and bio pharmaceutics. 

 

ফােম�সী িবভাগ (১৯৪৭) 

 

অধ�াপক ড. সীেতশ চ� বাছার 

�চয়ারম�ান 

ফােম�সী িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় ১৯৬৪ সােল �িতি�ত। এিট বাংলােদেশর �থম ও সব�ািধক �িত�ােনর ফােম�সী 

িশ�া �দান কের। �দেশ িবেদেশ কম�রত বাংলােদশী ফাম�ািস�েদর �ায় ৯০ শতাংশ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �াতক। 

এই মহৎ �পশার �মবধ�মান চািহদা এবং সমেয়াপেযািগতার সােথ িবভাগিট এর অনুষদ সদস�, গেবষক ও পি�তেদর 

অ�া� পির�েমর কারেণ ১৯৯৫ সােল একিট পূণ�া� িবভােগ উ�ীত হয়। জািতর মেধ� ফােম�সী িশ�ার জন� সবেচেয় 
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উ�াবনী �িত�ান িহসােব �ীকৃত, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ফােম�সী িবভাগ অন�ান� �গিতশীল ফােম�িস িবভাগসমূহ, 

িবেশষত সারােদেশ সরকাির ও �বসরকাির খােত একিট মেডল িহসােব কাজ কের আসেছ। 

১৯৯৬ সােল িতন বছেরর িব. ফাম�. (অনাস�) চার বছের �পা�িরত হেয়িছল। তারপের ২০১০ সােল আবার ি�িনকাল 

িবষেয়র উপর �জার িদেয় �কাস�িট পাঁচ বছেরর িব. ফাম�. �েফশনাল �কােস� পিরবত�ন করা হেয়েছ। ফােম�সী িবভােগর 

অধীেন পিরচািলত পাঁচ বছেরর িব. ফাম�. �েফশনাল �কাস� কম�সূিচেত বািষ�ক গেড় �ায় ৩৫০ জন িশ�াথ�ী রেয়েছ। 

বাংলােদশসহ িব�জুেড় ফােম�সী একিট গিতশীল এবং �ত বধ�মান �পশা। আমােদর �া��-য� ব�ব�ায় এর িবশাল 

অবদােনর কারেণ, িব�িবদ�ালয় িশ�ার জন� আসা িশ�াথ�ীেদর কােছ "ফােম�সী" বরাবরই একিট উ� অ�ািধকােরর 

পছ� িছল। 

নতুন তথ� এবং আধুিনক �যুি� উ�াবেনর সােথ সােথ ফােম�সী িবভােগর পাঠ��মিট ফাম�ািস �পশায় আমূল অ�গিতর 

সােথ লড়াই করেত সমেয়াপেযাগী এবং �মাগতভােব আধুিনকীকরণ কের যাে�। 

Department of Pharmacy 

The Department of Pharmacy, University of Dhaka was founded in 1964. It is the first and 

foremost institution providing pharmacy education in Bangladesh. Approximately 90 percent 

of the Bangladeshi pharmacists working home and abroad are graduates of the University of 

Dhaka. With the ever-increasing demand and timeliness of this noble profession, the 

Department has been raised to a full-fledged Faculty in 1995 owing to the tireless efforts of 

its Faculty members, researchers and scholars. Recognized as the most innovative institution 

for pharmacy education in the nation, the Department of Pharmacy at the University of 

Dhaka has been serving as a model for other progressive pharmacy Departments, particularly 

in public and private sectors throughout the country. 

In 1996 the three-year B. Pharm (Hons) was converted to four-year. Then in 2010 again the 

course was changed to five-year professional course emphasizing on clinical subjects.The 

Faculty now has an annual average of approximately 350 full-time students in the five-year 

Bachelor of Pharmacy Professional programme conducted under the Department of Pharmacy. 

Pharmacy is a dynamic and fast-growing profession all over the world including Bangladesh. 

Because of its enormous contribution to our health-care system, “Pharmacy” has always been 

a high priority choice to the students coming for university education. 

With the advent of new information and cutting-edge technologies, the curriculum of the 

Department of Pharmacy is timely and continually modernized to cope up with the radical 

advances in pharmacy profession. 
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ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ (১৯৪৭) 

 

অধ�াপক ড. �মাহা�দ নূ�ল ইসলাম নােজম 

�চয়ারম�ান 

১৯৪৮ সােল অধ�াপক নািফস আহমদ (১৯১১-১৯৮২)-এর একক �েচ�ায় িব�ান অনুষেদর আওতাধীেন ভূেগাল 

িবভােগর �গাড়াপ�ন হয়। পরবত�ীেত ১৯৬৫ সােল বত�মান ভবেন এবং ১৯৮১ সাল �থেক এই ভবেনর সম� �দাতলা 

জুেড় অ� িবভােগর কায��ম �� হয়। ২০০৮ সাল �থেক ৩০ জন িশ�ক ও ৫০০ জন ছা�ছা�ী িনেয় িব�িবদ�ালেয়র 

আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষেদর আওতাধীেন িবভাগীয় সকল কায��ম পিরচািলত হে�। 

১৯৫৬ সােল িবভাগ �থেক মা� ১৫ জন ছা�ছা�ীেক �াতেকা�র পয�ােয় �থম িডি� �দওয়া হয়। ১৯৫৪ সােল �থম 

�াতক স�ান ��িণেত ছা�ছা�ী ভিত� করা হয় এবং ১৯৫৭ সােল স�ান িডি� �দান করা হয়। ১৯৯৬ সাল �থেক 

সমি�ত �কাস� প�িতেত চার বছেরর স�ান িডি� চালু করা হয় যা অজ�েনর জন� ছা�ছা�ীেদরেক চার বছের সব�েমাট 

৫৯িট �কাস� িনেত হয় যার �মাট ��িডট ১৪৫ (১ম বেষ� ৩০, ২য় বেষ� ৩৮, ৩য় বেষ� ৩৭, ৪থ� বেষ� ৩০) এর মেধ� 

৫৩িট িনজ িবভােগ এবং অপর ৫িট �কাস� মাইনর িহেসেব অন� িবভাগ �থেক িনেত হয়। 

বত�মােন �াতেকা�র পয�ােয় ছা�ছা�ীেদর ৩িট শাখার (�াকৃিতক / মানিবক / নগরপিরক�না ও উ�য়ন) �যেকান 

একিট �থেক �মৗিখক ও ব�বহািরক পরী�াসহ �মাট ৮িট �কাস� স�� করেত হয়। 

বত�মােন িবভােগ একিট অত�াধুিনক �সিমনার লাইে�ির এবং ৬িট সমৃ� ল�াবেরটির রেয়েছ যা ছা�ছা�ীেদর মানস�ত 

িশ�ার অন�তম অনুষ�। িবভাগীয় পিরেবশ �াব �িতবছর “বাংলােদশ পিরেবশ অিলি�য়াড” আেয়াজন কের থােক। 

 

বৃি� �দান অনু�ান ২০১৯। িবভাগ �থেক �দ� িব�িবদ�ালয় এলুমনাই, ভূেগাল এলুমনাই, 

ছা� কল�াণ, ফায়জুে�সা-কিব�ি�ন রহমানী ও আ�মান িদলারা বৃি� �া� ছা�ছা�ীেদর 

সােথ িবভাগীয় তৎকালীন �চয়ারম�ানসহ অন�ান� িশ�কবৃ� 

Department of Geography and Environment 

The Department of Geography was established in 1948 and was renamed as the Department of 

Geography and Environment in 1996. The Department occupies the first floor of the Qazi 

Motahar Hossain Bhaban. 
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The Department has 30 Faculty members and about 500 students. The Department offers 

courses on Physical Geography; Human Geography; Environment and Geo-spatial Techniques. 

Department offers four years B.S. (Hons) Undergraduate programme and one-year M.S 

Graduate programme. The MS level students are offered courses of three streams covering 

both thesis and non-thesis group. The graduate programme also offers Master of Philosophy 

(M. Phil) and Doctor of Philosophy (Ph. D). A two-year Master of Science in Disaster 

Management (MSDM) evening programme was initiated in 2010. So far, more than 100 

students have completed the degree.  

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় ভূেগাল ও পিরেবশ িবভােগর উেদ�ােগ দু’িদনব�াপী জাতীয় পিরেবশ অিলি�য়াড    

২৬ অে�াবর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন �শষ হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান সমাপনী অনু�ােনর �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 

�থেক অিলি�য়ােড িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ কেরন। 

There is a seminar library with modern facilities and six well-equipped laboratories in the 

Department. These are: GIS & RS; Environmental Analysis; Physical Geography; Cartography 

and Urban Studio. The Department offers Professional Certificate Courses on GIS. Environment 

Club, funded and run by the Department, hosts the National Environmental Olympiad (NEO) 

every year to celebrate World Environment Day. The Department offers awards to the 

students for their outstanding performance and to help the economically stressed but brilliant 

students. 
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ভূত� িবভাগ (১৯৪৯) 

 

অধ�াপক ড. �মা. আিজজ হাসান 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষেদর অ�ভু�� িবভাগ�েলার মেধ� ভূত� িবভাগ 

অন�তম �াচীন িবভাগ। ১৯৪৯ সােলর ২৩ এি�ল এই িবভাগিট �িতি�ত হয়। �িতি�ত হওয়ার পর সনাতন পাস 

�কাস� প�িতেত িব. এসিস. িডি� �দােনর মাধ�েম িশ�া কায��ম �� করা হয়। পরবত�ীকােল পয�ায়�েম  ১৯৫৭ 

সেন এম. এসিস., ১৯৬৭ সেন িতন-বছর �ময়ািদ িব. এসিস. স�ান, ১৯৯৮ সেন চার-বছেরর িব. এসিস. সমি�ত 

স�ান �কাস� �বিত�ত হয় এবং ২০০৫-২০০৬ �সশেন চার-বছেরর িব. এস. স�ান �কাস� �বিত�ত হয়। চার বছেরর 

িবএস �শেষ ছা�-ছা�ীরা একবছর �ময়ািদ এমএস �কােস� অধ�য়ন কের। বত�মােন ছয়িট িভ� িভ� িবেশষািয়ত শাখায় 

এমএস িডি� �দান করা হয়। ঐিতহ�বাহী কাজ�ন হল ক�া�ােসর পি�েম ঐিতহািসক মুসা খা মসিজদ সংল� পৃথক 

একিট ি�-তল ভবেন ভূত� িবভাগ অবি�ত। 

ভূত� িবভােগ �পা� �াজুেয়ট িশ�া কায��েম এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. িডি� চালু আেছ। এছাড়া ভূেগাল ও 

পিরেবশ এবং মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভােগ অধ�য়নরত ছা�-ছা�ীেদর জেন� ভূত� সহায়ক �কাস� কায��ম 

অ�ভু�� আেছ। 

চার-বছর �ময়ািদ সমি�ত িব. এস. স�ান ��িণেত ত�ীয়, ব�বহািরক, মাঠ পয�ােয় জিরপ (ভূতাি�ক িফ� ওয়াক�) ও 

�মৗিখক পরী�ার �কাস�সমূহ অ�ভু��। এম. এস. িডি� অজ�েনর জেন� �কােস�র অধ�য়নকাল এক বছর। এ �কােস� 

িনয়িমত িসেলবাস কায��ম ছাড়াও �মধাবী ছা�-ছা�ীেদর জেন� গেবষণাধম�ী িথিসস �প িবদ�মান। এম. িফল. �কাস� 

কায��েমর �ময়াদ দুবছর; �থম বছের ত�ীয় এবং পরবত�ী বছের গেবষণাপ� তথা িথিসস স�� করেত হয়। ভূত� 

িবষেয় িপএইচ. িড. িডি� স�ূণ��েপ গেবষণামূলক িথিসস রচনার মাধ�েম অজ�ন করেত হয়। 

ভূতে� িবিভ� িবেশষািয়ত শাখায় তােদর �মধা, বু�ৎপি�, দ�তা ও সি�য় গেবষণা কায��ম িবভাগেক সমৃ� করেছ। 

িবভােগ Hydrogeology, Petroleum Geology, Sedimentology, Petrography, Optical Mineralogy, 

Palaeontology, Geophysics, Structure and Tectonics, Georesource Exploration, Quaternary 

Geology, Seismology (Earthquake Geology), Environmental Geology, Remote Sensing, 

Geographic Information System (GIS), Mineralogy, Geochemistry, Engineering Geology, Mining 

Geology  ইত�ািদ িবষেয় গ�বষণা করার সুেযাগ এবং �েয়াজনীয় ল�াবেরটির সুিবধা িবদ�মান। 

জাতীয় এবং আ�জ�ািতক খ�ািতস�� �িত�ান এবং িব�িবদ�ালয়সমূেহর সােথ �যৗথভােব এ িবভােগ গেবষণা কায��ম 

চালু রেয়েছ। বত�মােন উ�র আেমিরকার Columbia University (New York) ও Vanderbilt University 

(Tennessee); যু�রােজ�র University College London ও Imperial College London; �নদারল�া�েসর 
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Technical University Dellt ও Utrech University; ভারেতর Indian Institute of Technology, 

Kharagpur এর সােথ িবিভ� �যৗথ গেবষণা চলমান আেছ।  

িবভাগীয় শিহদ মুকতািদর জাদুঘের জীবা�, খিনজ, �াকৃিতক �িটক ও িশলার উ�তমােনর নমুনা অধ�য়ন, গেবষণা 

এবং পাঠদােনর সুিবধার জেন� সংরি�ত আেছ। �িত বছরই নতুন নমুনা সং�েহর মাধ�েম জাদুঘরিট �েমই সমৃ� 

হে�। 

িবভােগ পিঠত �কাস�সমূেহর মেধ� Sedimentology, Economic Geology, Quaternary Geology, 

Hydrogeology, Hydrology, Petroleum Geology, Engineering Geology, Environmental Geology, 

Environmental Engineering, Petroleum Geophysics, Engineering Geophysics, Environmental 

Geophysics, Natural and Manmade Hazards, Groundwater Resource Management, Remote 

Sensing and GIS, Geological Field Mapping জাতীয় উ�য়েন ���পূণ� অবদান �রেখ চেলেছ। বাংলােদশ এবং 

�িতেবশী �দশসমূেহর িবিভ� ���পূণ� ভূতাি�ক অ�লসহ �পে�ািলয়াম এবং কয়লা ও িশলা খিন�েলােত িবভাগীয় 

িশ�কেদর �নতৃে� ছা�-ছা�ীেদর সি�য় অংশ �হেণর মাধ�েম �কাস��েলার পাঠদান এবং �িশ�ষণ হােত-কলেম 

স�� করা হয়। 

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় ভূত� িবভাগ, �ীন পাওয়ার িলিমেটড এবং �নাইেয়র ডাইেমনশন �াটা 

�কা�ািন িলিমেডট-এর �যৗথ উেদ�ােগ “Petroleum Geoscience Skills Development” 

শীষ�ক িদনব�াপী এক �িশ�ণ কম�শালা ১০ অে�াবর ২০১৯ অধ�াপক এমএ লিতফ িমলনায়তেন 

অনুি�ত হেয়েছ। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান 

এই কম�শালার উে�াধন কেরন। 

িবভােগ িনয়িমতভােব �দশ-িবেদেশর খ�ািতমান ভূত�িবদগেণর অংশ�হেণর মাধ�েম জাতীয় ও আ�জ�ািতকভােব 

ভূতাি�ক ���পূণ� িবষেয় �সিমনার িসে�ািজয়াম অনুি�ত হেয় থােক। পড়ােশানার বাইেরও িবিভ� কায��েম িবভাগীয় 

ছা�-ছা�ীরা িব�িবদ�ালয় অ�েন িবেশষ কৃিত� �দশ�ন কের আসেছ। 
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সমু�িব�ান িবভাগ 

 

�মা. �জাবােয়র আলম 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষেদর অ�ভু�� “সমু�িব�ান” একিট নবীনতম িবভাগ। 

িবভাগিট �িত�ার পরই ২০১৩-২০১৪ �সশন �থেক এম এস িডি� �দােনর মাধ�েম িশ�া কায��ম �� করা হয়। 

পরবত�ীেত ২০১৪-২০১৫ �সশেন চার বছেরর িব. এস স�ান �কাস� চালু হয়। এই িবভােগ ছা�-ছা�ীরা িব এস স�ান 

�শষ কের এক বছর �ময়ািদ এম এস �কােস� অধ�য়ন কের। এই িবভােগ এমিফল এবং িপএইচিড ��া�ােমও িশ�াথ�ী 

ভিত� করা হেয় থােক। �ক�ীয় শিহদ িমনােরর িবপরীত িদেক অবি�ত কাজী �মাতাহার �হােসন ভবন এর তৃতীয় 

তলায় বত�মােন িবভাগীয় কায��ম পিরচালনা করা হয়। চার বছর �ময়ািদ সমি�ত িব এস স�ান ��িণেত ত�ীয়, 

ব�বহািরক, িফ� ওয়াক� ও �মৗিখক পরী�ার �কাস� সমূহ অ��ভু� আেছ। বত�মােন িবভােগ ৯ জন িশ�ক িনেয়ািজত 

রেয়েছন, যার মেধ� ৪ জন িপএইচিড অধ�য়েনর জন� িশ�া ছুিটেত আেছন। এছাড়াও ১৫ জন খ�কালীন িশ�কও 

রেয়েছন। 

িবভােগ পিঠত �কাস� সমূেহর মেধ� Marine Geology, Marine Biology, Physical Oceanography, Satellite 

Oceanography, Hydrodynamics and Coastal Hydraulics, Marin Geophysics, Law of the Sea, 

Coastal Zone Management, Mathematical Modeling in Oceanography, Marine Meteorology and 

Global Climate Change, Ocean Minerals and Energy Resources জাতীয় উ�য়েন ���পূণ� ভূিমকা পালন 

কের চলেছ। 

িবভােগর ছা�-ছা�ী এবং িশ�করা গেবষণা ও �কাশনার জন� িড� এ�াওয়াড� িনয়িমত �পেয় আসেছন। কৃিত�পূণ� 

ফলাফেলর জন� ছা�-ছা�ীরা �াইম িমিন�ার এ�াওয়াড�ও �পেয় থােক। 
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ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সমু�িব�ান িবভাগ ও Green Tech Foundation Bangladesh এর �যৗথ উেদ�েগ ২৪ এি�ল 

২০১৯ তািরখ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন “International Conference on 

Sustainable Blue Economy for the Development of Bangladesh” শীষ�ক সারািদন ব�াপী একিট আ�জ�ািতক 

কনফাের� অনুি�ত হয়। উ� কনফােরে� ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান 

এর সভাপিতে� �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর পিরক�না ম�ী জনাব এম এ 

মা�ান এমিপ; িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন মৎস� ও �াণীস�দ ম�ণালেয়র �িতম�ী �মাঃ আশরাফ আলী খান 

খস� এমিপ; জনাব অধ�াপক ড. এ এফ এম ��ল হক এমিপ; জনাব �মাঃ রাইছুল আলম ম�ল, সিচব, মৎস� ও �াণী 

স�দ ম�ণালয়; জনাব �মাঃ আ�ুস সামাদ, সিচব, �নৗ পিরবহন ম�ণালয় 

 

The Department of Oceanography 

The Department of Oceanography, established in 2012, started its journey with the MS 

programme in 2013-14 and undergraduate programme in 2014-2015 under the Faculty of Earth 

& Environmental Sciences at the University of Dhaka. At present, 90 students in 4 batches are 

studying at the undergraduate and post-graduate levels under the guidance of 4 full time and 

12 part-time dedicated Faculty members. The Department has a strong pool of adjunct 

faculties who have proven experiences in oceanographic education and research. The syllabus 

of the Department has been formulated and updated following the needs of the country and 

keeping in mind the potential blue economic growth. Faculties are engaged in different 

research studies e.g. coastal circulation pattern, meso-scale eddies, SSHA, SST, Chl.a., 

productivity phyto & zooplankton, biodiversity, marine microbes molecular, biology, marine 

therapeutics, coastal pollution, bio-geo-chemical cycling, nutrient dynamics, sediment 

transport and dynamics, coastal hydrodynamic modeling, ecological modeling using Delft 3D 

and MIKE3, climate vulnerability, adaptation, coastal fisherman livelihood etc. A number of 

Faculty members are engaged in collaborative research work. Number of visiting professors 

from NIO, India, Hokkaido University, Japan; Third Institute of Oceanography, China; JAMSTEC, 
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Japan; Jadavpur University, India; conducted training courses and lecture series in different 

areas of oceanography. 

দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ (২০১২) 

 

�মা. শাখাওয়াত �হাসাইন  

�চয়ারম�ান 

বাংলােদশ িবে�র দুেয�াগ �বণ �দশ�েলার মেধ� অন�তম। এই লে�� ২০১২ সােল দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা 

িবভােগর যা�া �� হয়। এ িবভাগ দুেয�াগ ঝুঁিক �ব�ািনক িবে�ষণ ও দুেয�াগ ব�ব�াপনার ��ে� আ�জ�ািতক মােনর 

উ�িশ�া ও গেবষণা �দান ক�র। বত�মােন, পৃিথবীেত �কবল, �াকৃিতক দুেয�াগই নয় বরং মানবসৃি� নানা দুেয�াগ ও 

�যমন: স�াসবাদ, যু�, যাি�ক িবপয�য় ইত�ািদ ও আথ�-সামিয়ক ভারসাম�হীনতার জন� দায়ী। এছাড়াও দুেয�াগ 

ব�ব�াপনার ��ে� �জ�ার ইসু�িটেক আর ও বা�বস�ত উপােয় িবেবচনা করা �েয়াজন। এখন পয�� ব�সংখ�ক 

জাতীয় ও আ�জ�ািতক �ক� হেত দুেয�াগ ঝুঁিক ও আপদকালীন �য়�িত সং�া� অেনক �ান ও তথ� সংগৃহীত 

হেয়েছ। এখন এই অিজ�ত �ানেক একােডিমকভােব িবন�� ও উ�ত করার সময় হেয়েছ। এই উে�েশ�ই মূলত দুেয�াগ 

িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ জাতীয় ও মানিবক উ�য়েনর ল��েক সামেন �রেখ এিগেয় যােব। িব�ান ও সমাজ 

িব�ােনর �যৗথ �েয়ােগ উ�িশ�ার ��ে� এ িবভাগ নতুন মা�া �যাগ করেব।  

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভােগর উেদ�ােগ “Towards Disaster Resilience: Deeper 

Understanding of Natural Hazards (UND)” শীষ�ক ৩-িদনব�াপী এক আ�জ�ািতক কম�শালা ২৫ নেভ�র 

২০১৯ �স�ার ফর এ�াডভা�ড িরসাচ� ইন সােয়ে�স ভবেন অনুি�ত হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-

চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক এই কম�শালার উে�াধন কেরন। 
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Department of Disaster Science and Management (DSM) 

Bangladesh is one of the most disaster-prone countries in the world. The Department of 

Disaster Science and Management started its journey in 2012 with a vision to provide 

international standard high-quality education and research in the area of hazard science and 

disaster management. Particularly, countries like Bangladesh are frequently experiencing 

extreme events and need efficient manpower to guide the community, government and non-

government organizations in the proper way as well as to broaden the existing understanding 

of hazards and climate change from real life experiences. The world is not only threatened by 

extreme natural events but also anthropogeni disasters like terrorism, war and technological 

disasters also have a tremendous impact on socio-economical imbalance. Along with these 

social aspects, gender issues in disaster management aslo need to be addressed in a more 

sophisticated way. So far, huge knowledge has been agglomerated from numerous national 

and international projects working on reducing the risk and vulnerability of crisis situations. 

It’s high time to bring this knowledge in an academic format and to enhance the existing 

knowledge. This is how the Department has emerged. The Department of Disaster Science and 

Management will keep marching by realizing its importance in the context of humanitarian 

and national development perspective. Our multidisciplinary blending of science with social 

aspects foresees to add a new dimension to highter education.  

আবহাওয়ািব�ান িবভাগ (২০১৬) 

 
অধ�াপক ড. �তৗিহদা রশীদ 

 �চয়ারম�ান  

বাংলােদশ �ভৗেগািলক অব�ানগত কারেণ িনয়িমতভােব চরম আবহাওয়া স�িক�ত দুেয�াগ �যমন �ী�ম�লীয় সাইে�ান, 

জেলা�াস, বন�া, ব�সহ ঝড়-বৃি� এবং খরার স�ুখীন হে�। �দেশর এই ���াপেট দুেয�াগ �মাকােবলায় �দশিটর 

িনজ� ধারণ�মতা �তিরেত আবহাওয়ািব�ােন িবেশষ� �েয়াজন। আবহাওয়ািবদ অথ�নীিতেত �যমন কৃিষ, মৎস�, 

পািনখাত, আবহাওয়া পূব�াভাস �দয়া, িবমানচালনা এবং দুেয�াগ ব�ব�াপনায় িবেশষভােব অবদান রাখেত পাের। �ধুমা� 

�পশাদার আবহাওয়ািবদগণই আবহাওয়া সং�া� িবষেয় জনসাধারণ বা ব�ি�গত খােত �সবা বা সাহায� করেত স�ম। 

দ� আবহাওয়ািবদগণ �দশেক বাচঁােত আস� আবহগত ইসু� �থেক জনগণেক দুেয�ােগর �ারে� সতক�ীকরণ আর 

পূব�াভাস �দয়ার মাধ�েম জািতেক �সবা িদেত পাের। তাই জাতীয় �ােথ� ঢাকা িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক আথ� এ� 

এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদ-এর অধীেন ৩০ মাচ�, ২০১৬ তািরেখ আবহাওয়ািব�ান িবভাগ নােম নতুন িবভাগ 
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�খালার উ�দ�াগ �নওয়া হেয়েছ। সৃি�কাল হেত উপযু� �ব�ািনক উৎকষ� স�িলত িবভাগ গঠন এবং গেবষণার জন� 

�যাগ� অনুষদ সদস� িনব�াচন, কায�করী িশ�াদান আর গেবষণা-এর জন� সকল কািরগির সুেযাগসুিবধা স�িলত 

ল�াবেরটির, �িশ�ণ�া� ল�াব সহকারী, পয�া� সংখ�ক ��িণক�, ডাটা এে�স উৎস এবং গেবষণার জন� পয�া� 

পিরমাণ সুেযাগ সুিবধা যু� করা হে�।  

Department of Meteorology 

Bangladesh is regularly exposed to extreme weather events such as tropical cyclones 

associated with storm surges, floods, severe thunderstorms and drought due to the 

geographical location. Bangladesh is considered one of the most disaster-prone and climate 

vulnerable countries in the world. Meteorologists can contribute significantly to the economy 

such as agriculture, fisheries, the water sector, weather forecasting, aviation, and disaster 

management. In Bangladesh, there are no university-level Departments of meteorology that 

can support development of a cohort of professionals who could help foster public or private 

sector delivery of meteorological services. To save the country from impending meteorological 

issues, skilled meteorologists are required to serve the nation through early warning and 

advanced forecasting. The Department of Meteorology opened on 17 July 2016 under the 

Faculty of Earth and Environmental Sciences in University of Dhaka.  

ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িনক ইি�িনয়ািরং িবভাগ (১৯৬৫) 

 

অধ�াপক ড. এস এম �মা�ফা আল মামুন 

�চয়ারম�ান 

১৯৬৫ সােলর �সে��র মােস ফিলত পদাথ © িব�ান িবভাগ �িতি�ত হয় ইেলক�িন� এবং �টিলকমু�িনেকশন �স�েরর 

চািহদার ��ি�েত এবং অধ�াপক শা� �মা. ফজলুর রহমান িছেলন তৎকালীন িবভাগীয় �ধান। 

সদ� �াধীন হওয়া বাংলােদেশ ইেলক�িনে�র �মবধ�মান চািহদার জন� িবভােগর নাম পিরবত�ন কের ১৯৭৪ সােল 

রাখা হয় ‘‘ফিলত পদাথ�িব�ান ও ইেলক�িনকস” �টিলকমু�িনেকশন ��ে� আেরা উ�য়েনর জন� পরবিত�েত ২০০৫ 

সােলর অে�াবর মােস িডপাট�েমে�র নামকরণ করা হয়, ‘‘ফিলত পদাথ�িব�ান, ইেলক�িনকস ও কিমউিনেকশন 

ইি�িনয়ািরং” সব ©�শষ ২০১৪ সােল িবভােগর পুনঃনামকরণ করা হয় ‘‘তিড়ৎ ও ইেলক�িনক �কৗশল” িবভাগ। 

িডি� �দানঃ 

 িব.এসিস. (ইি�) – ৪ বছেরর �াতক ��া�াম 

 এম.এসিস. (ইি�) – ১.৫ বছ�রর �াতেকা�র ��া�াম 

 িপএইচ.িড. ��া�াম 
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গেবষণা ���ঃ 

কমু�িনেকশন এ� িসগন�াল ��ািসিসং, কি�উটার �টকেনালিজ এ� �নটওয়াক�, ম�ািটয়াল সােয়� এ� �সিমক�াকটর 

�টকেনালিজ, �নন-�টকেনালিজ এ� িডভাইস, ফেটািন�, পাওয়ার িসে��স, কে�াল ইি�িনয়ািরং, ইি�িলেজ� িসে�ম, 

ইি�িনয়ািরং, িরিনউেয়বল এনািজ� �টকেনালিজ, বােয়ােমিডক�াল ইি�িনয়ািরং, �হলথ ইনফরেমশ� এ� �টিল-�মিডিসন, 

�ভৃিত ।  

িবেদেশ উ�িশ�াে��  

এই িবভাগ �থেক �াতক স�� করার পর িশ�াথ�ীরা িবিভ� িবষেয়/��ে� উ� িশ�া ও গেবষণা স�� করেত 

পাের। �াতক পাশ করা িশ�াথ�ীেদর জন� রেয়েছ িবিভ� �লারিশপ ��া�াম: কমনওেয়লথ �লারিশপ, 

MONBUKAGAKUSHO, DAAD, AUSAID, ERASMUS MUNDUS �লারিশপ। 

 

 

 

Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE) 

In September 1965, the Department of Applied Physics was established with the objective of 

meeting the demand of expertise in the field of Electronics and Telecommunication and 

Professor Shah Md. Fazlur Rahman was the founder Head of the Department.  

To meet the increasing demand in Electronics in the newly independent Bangladesh, the 

Department was renamed as the Department of Applied Physics and Electronics in 1974.   

To facilitate further development in telecommunications, the Department was renamed as 

Department of Applied Physics, Electronics & Communication Engineering in October 2005. 

Finally the  Department has been renamed as the Department of Electrical and Electronic 

Engineering in December 2014 with updated curriculum. 

Degrees Offered: 

  B.Sc. Engg. – Four years (8 semesters) undergraduate programme. 

 M.Sc. Engg. – 1.5 years (3 semesters) postgraduate programme. 

  Ph. D – Doctor of Philosophy degree. 

 

Research Areas: 

Communications and Signal Processing, Computer Technology and Networks, Material Science 

and Semiconductor Technology, Nano-Technology and Devices, Photonics, Power Systems, 

Control Engineering, Intelligent System, Engineering, Renewable energy Technology, 

Biomedical Engineering, Health Informatics and Tele-medicine, etc. 

 

Higher Study Prospects Abroad: 

Students graduated from this Department can pursue higher studies and research in different 

areas. After graduation students can apply for Commonwealth scholarship, Monbukagakusho 
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scholarship, DAAD scholarship, AUSAID Scholarship, ERASMUS MUNDUS scholarship, Fulbright 

scholarship and many other scholarships and research grants all over the world. 

 

ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ (১৯৭২) 

 

অধ�াপক দীি� সাহা 

�চয়ারম�ান 

১৯৭২ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয় ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভােগর যা�া �� হয়। কাজ�ন হেলর মূল ভবেনর 

পােশ এক �নসিগ�ক পিরেবেশ এই িবভাগ অবি�ত। কাল�েম অ� িবভাগ �দেশর সব�বৃহৎ িবদ�াপীঠ ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র অন�তম বৃহৎ িবভাগ িহসােব আ��কাশ কের। �দেশর রাসায়িনক িশে�র উৎকষ� িবকােশ এই িবভাগ 

���পূণ� ভূিমকা �রেখ চেলেছ। চার বৎসর �ময়ািদ �াতক স�ান ও এক বৎসর �ময়ািদ এম. এস �কাস� রেয়েছ। 

এছাড়াও উ� িবভােগ এম. এস পয�ােয় গেবষণা কায��েমর পাশাপািশ এম. িফল এবং িপএইচ. িড. পয�ােয় গেবষণা 

কায��ম অব�াহত রেয়েছ। �দেশর রসায়ন িশে�র উ�য়ন ও উৎকষ� বৃি�র লে�� রসায়ন িশ� িভি�ক ত�ীয় ও 

ব�বহািরক �কাস�সমূহ অ� িবভােগর িসেলবােস অ�ভু�� করা হেয়েছ। ২০০৮ িশ�াবষ� হেত ইি�িনয়ািরং এ� 

�টকেনালিজ অনুষেদর অন�ান� িবভােগর ন�ায় এই িবভােগও �কাস� প�িতর পিরবেত� ��িডং প�িত চালু হেয়েছ। 

িবভােগর িব� িশ�কম�লী �ারা িবিভ� ধরেনর গেবষণা কায��ম পিরচািলত হে�। ত�েধ� কেয়কিট ���পূণ� 

গেবষণার িবষয় হে�-পিরেবশ দূষণ ও �িতকার, পা�-�পপার ও �সলুেলাজ �ডিরেভিটভস, �পে�ািলয়াম ও �ালািন, 

নবায়নেযাগ� শি�, বােয়াগ�াস, অগ�ােনােমটািলকস, �মিডিসনাল �কেমি�, ন�াচারাল ��াডা�স, অগ�ািনক িসনেথিসস 

ইত�ািদ। 

Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering 

The Department of Applied Chemistry and Chemical Engineering, previously known as the 

Department of Applied Chemistry, was formally brought into existence on 14 August 1972 and 

Dr. S.S.M.A. Khorasani, reader in Applied Chemistry of the Department of Chemistry, was 

appointed the head of the Department. Originally the Department offered M.Sc. (Preliminary) 

and M.Sc. (Final) courses, each of one-year duration. On the basis of the Dhaka University 

Ordinance Dr. Khorasani was appointed the first chairman of the Department for three years 

with effect from July 1, 1973. 
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Degrees Offered: B.Sc., M. Phil and Ph. D 

Research Areas : Industrial Products and by-products management, Industrial Process 

developments. Petroleum and Petrochemicals, Chemical Engineering, Polymer Science, 

Analytical and Environmental Chemistry, Organic Synthetic Chemistry, Chemical Processing 

Technology, Energy Technology, Pharmacognosy and Natural Product Chemistry, Atmospheric 

Chemistry, Photochemistry, Carbohydrate Chemistry, Science of Materials, Nano-technolgy, 

Polymer processing Chemistry of supramolecular materials, HPLC (development of stationary 

phase and analytical system) Petroleum Mining and industrial Management, Petrochemicals. 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ (১৯৯২) 

 

অধ�াপক ড. �মা. �মা�ািফজুর রহমান 

�চয়ারম�ান 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ যা�া �� কেরেছ ১৯৯২ সােলর ১লা �সে��র মা�াস� ��া�াম চালুর মাধ�েম। 

িবভােগর �িত�াতা �চয়ারম�ান িছেলন অধ�াপক ড. এম. লুৎফর রহমান। �িত�াকােল িবভােগর অব�ান িছল বত�মান 

তথ� �যুি� ইনি�িটউেটর (তৎকালীন কি�উটার �স�ার) একতলার িতনিট কে�। ১৯৯৪-১৯৯৫ িশ�াবেষ� ২০ জন 

ছা�-ছা�ী িনেয় ১ম বষ� িব. এসিস. (স�ান) ��িণর �াস �� হয়। ১৯৯৮ সােলর জানুয়াির মােস িবভাগিট বত�মান 

িনউ সােয়� কমে�� ভবেনর ৩য় ও ৪থ� তলায় �ায়ীভােব �ানা�িরত হয়। নতুন ভবেন �ানা�েরর পর আসন সংখ�া 

৬০-এ উ�ীত করা হয়। িসেলবােসর �েয়াজনীয় পিরবত�ন ও পিরবধ�েনর মাধ�েম ২৯/০৩/২০০৪ তািরখ হেত 

িবভােগর নামকরণ করা হয় কি�উটার সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং িবভাগ। িবভােগ বত�মােন চার বছর �ময়ািদ (আট 

�সিম�ার) �াতক, �দড় বছর �ময়ািদ (িতন �সিম�ার) মা�াস� ��া�াম, এম. িফল. ও িপএইচ. িড. ��া�াম চালু 

রেয়েছ।  

িবভাগিটেত চারিট �াস �ম, পাঁচিট ব�বহািরক �াস �ম, অিফস �ম, �সিমনার �ম, িশ�কেদর বসার জন� কেয়কিট 

�ম ও একিট িশ�ক লাউ� িনেয় িশ�া�ম পিরচালনা করা হে�। িবভােগ ২০০িট সচল কি�উটার ও ১িট 

উ��মতা স�� সাভ�ার রেয়েছ। �িতিট কি�উটার �নটওয়ােক�র মাধ�েম যু�। �থম �থেকই এই িবভােগর ছা�-

ছা�ীেদর জন� ই�ারেনট সুিবধা চালু রেয়েছ। ২ নেভ�র ২০১৬ তািরেখ বাংলােদশ হাইেটক পাক� কতৃ�প� কতৃ�ক অ� 

িবভােগ ১িট অ�ািনেমশন ল�াব �াপন করা হয়। চারিট �াস ও চারিট ল�াব �েম মাি�িমিডয়া �েজ�েরর মাধ�েম 

পাঠদান করা হয়। ছা�-ছা�ীেদর সুিবধােথ� িবভােগ রাত ৮ টা পয�� ল�াব �খালা রাখা হয়। 
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Department of Computer Science and Engineering 

The Department of Computer Science started its journey on 1 September 1992 by opening the 

masters programme. Dr. M. Lutfar Rahman was the founding chairman of the Department. In 

1995-96 academic session, 1st year B.Sc (Hons.) programme was inaugurated with 20 students. 

The number of seats was increased to 60 students after 1998. The Department was renamed as 

Department of Computer Science and Engineering on 29 March 2004 after implementing the 

required modification and augmentation of the existing academic syllabus. The Department 

currently offers a four-year (eight semesters) Honours programme, a one and a half year 

(three semesters) Masters programme and Ph. D programme. 

In the last 20 years, the achievement of the Department of Computer Science and Engineering 

is remarkable. In 1997, this Department organized the first national computer conference at 

the University of Dhaka. This conference titled “International Conference on Computer and 

Information Technology” (ICCIT) has been taking place every year. The research works of the 

Faculty members of this Department are highly appreciated in the international arena. They 

also partiticipate in international conferences with quality papers and contribute as ICT 

advisors to several national organizations. 

The performance of the students of the Department in also note-worthy. In the first National 

Collegiate Programming Contest in 2000, this Department stood first. Since then the students 

of this Department have been performing better than other universities in various 

Programming contests. They participated twice in ACM ICPC World finals in 2005 and 2009. 

Our students won the NCPC held in 2011. There have also been many successes in several 

software, robotics and other competitions. 

Moreover, our students have left their mark in several software giants of the world. Many of 

our students are working in Google and Microsoft. Recently Google arranged a campus 

interview in our Department. Many of our students are working in big software companies in 

Bangladesh. Many of our graduates are doing Ph. D in the USA, Australia, Canada, the UK, 

Japan, Korea and other developed countries. Several graduates are also teaching at reputed 

foreign universities such as Oxford Brookes University, UK and Charles Sturt University, 

Australia. 

The Department has four class rooms, five laboratory rooms, office room, seminar library, 

teacher’s lounge and several teachers’ rooms at Science Complex building (3rd & 4th floor). The 

Department has around 300 PCs and several high-configuration servers. Bangladesh Hi-Tech 

Park authority established an Animation Lab in this Department on 2 November 2016. Each of 

the PCs is connected via a Local Area Network. Since its very inception, the students of this 

Department have been enjoying high-speed internet connection. Classes and practical sessions 
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are carried on in four class rooms and four laboratory rooms, each one equipped with 

multimedia projector facility. For the benefits of the students, the Departmental laboratory is 

kept open till 8 pm. 

িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ (২০১০) 

 

�মাহা�দ মনজুর �হাসাইন খান 

�চয়ারম�ান 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ১৯৭৩ সােলর �থম অধ�ােদশ বেল একােডিমক পিরষেদর (২৫-৮-২০১০), ইি�িনয়ািরং এ� 

�টকেনালিজ অনুষেদর (২৫-০৭-২০১০ ও ১৯-০৮-২০১০) ও িডনস কিমিটর (২৪-০৮-২০১০) সুপািরেশর আেলােক 

িবগত ২৯/০৮/২০১০ ইং তািরেখর িসি�েকট সভার িস�া� �মাতােবক ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষেদর 

অধীেন িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ �িত�া করা হয় যার মাধ�েম বাংলােদেশ �ািত�ািনকভােব িনউি�য়ার 

ইি�িনয়ািরং িশ�ার সূচনা হয়।  

িশ�াথ�ীেদর কম�সং�ােনর সুেযাগ বৃি�, িশ�া ও গেবষণার মাধ�েম জাতীয় অথ�ৈনিতক সমৃি� অজ�ন, পরমাণু �েকৗশল 

ও তথ� �যুি�র উ�য়েনর মাধ�েম গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত িডিজটাল বাংলােদশ �পকে�র অংশ 

িহেসেব পরমাণু শি� িবষয়ক িশ�া, গেবষণা ও জনবল �তির হে� িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভােগর মূল ল��। এই 

ল�� অজ�েন িনউি�য়ার পাওয়ার, িনউি�য়ার �মিডিসন, পরমাণু �যুি� িভি�ক কৃিষ গেবষণা, িশ�িনভ�র গেবষণা, তথ� 

�যুি�র ব�বহার ও �বি�ক পরমাণু �যুি�র উ�য়েনর িবষয় িচ�া কের িবভােগর পাঠ�সূিচ �ণয়ন করা হেয়েছ এবং 

�স অনুযায়ী ল�াব �াপন করা হেয়েছ। িনউি�য়ার পাওয়ার �কা�ািন, পরমাণু শি� কিমশন, পরমাণু শি� িনয়�ণ 

কতৃ�প� ও পরমাণু শি� কিমশেনর অধীেন �দেশর িবিভ� পরমাণু িচিকৎসা �ক� ও পরমাণু �যুি� িভি�ক কৃিষ 

গেবষণা ��ে� ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভােগর িশ�াথ�ীরা অ�ণী ভূিমকা পালন করেব।  

Department of Nuclear Engineering 

The Department of Nuclear Engineering, University of Dhaka started its academic activity in 

December 2012 under the leadership of Professor Dr. Khorshed Ahmad Kabir. At present, Dr. 

Md. Shafiqul Islam is serving as the chairman of the Department. Initially, the Department 

admitted 25 students in the M.Sc. programme in a competitive admission test. Currently there 

are 122 B.Sc., 25 M.Sc. students, twelve Faculty members & fourteen adjunct faculties in the 

Department. This Department is the first of its kind and is the pioneer in nuclear engineering 

education in Bangladesh.  
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Laboratory Facilities 

The Department has well-equipped laboratories which cover practical aspects of physics, 

electrical and electronic engineering, heat transfer & fluid mechanics, thermal-hydraulics and 

reactor safety, radiation science & health physics, nuclear instrumentation & measurements 

and computer Programming & simulation.  

 

Research Areas 

Major research areas cover reactor statics, kinetics & dynamics, thermal hydraulics, 

computational fluid mechanics, nuclear safety and security, radiation protection and shielding, 

radioactive waste management, nuclear analytical techniques, nuclear medicine, etc.  

 

Career Opportunities  

The graduated students will have the chance to work at NPCBL, BAEC, BAERA. Opportunities 

are also available to work at universities, R&D and other relevant organizations at home and 

abroad.  

�রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ (২০১৫) 

 

ড. শামীম আহেমদ �দওয়ান 

�চয়ারম�ান 

বত�মান যুেগ আধুিনক �যুি� িবকােশ নতুন মা�া �যাগ কেরেছ �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং। �মকািনক�াল, 

ইেলি�ক�াল এবং কি�উটার ইি�িনয়ািরং িবভােগর সমি�ত �েপ বাংলােদেশ তথা ঢাকা িব�িবদ�ালেয় ০৮ �সে��র 

২০১৫ তািরেখ �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ নােম আ��কাশ কের। িবভাগিটর �িত�াকালীন �চয়ারম�ান অধ�াপক 

ড. হািফজ �মা. হাসান বাবুর �নতৃে� িবভােগর পিরিধ আেরা বাড়ােত এর নাম পিরবত�ন কের রাখা হয় �রাবিট� এ� 

�মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ । 

বত�মােন িবভােগ ৭ জন িশ�ক রেয়েছন। �বিশরভাগ িশ�কগণই িপএইচ. িড িডি�ধারী এবং সংি�� িবষেয় বা�ব 

অিভ�তা স��। বত�মােন িবভােগ ০৪ িট ব�ােচ (১ম বষ�- ৪থ� বষ�) িশ�াথ�ীগণ অধ�য়নরত এবং চলিত বছেরই 

মা�াস� ��া�াম চালু �ি�য়াধীন। 

 

The Department of Robotics and Mechatronics Engineering 

Robotics and Mechatronics Engineering adds a new dimension to the expansion of modern technology 

in recent years. The theoretical underpinning of Robotics and Mechatronics Engineering is a 

synergistic blend of Mechanical, Electrical and Computer Engineering. It is fairly a new branch of 

engineering in Bangladesh, but it is well-established in the developed countries as in today's high-tech 
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world, the integration of the three fields is in high demand. With the demand of this era of modern 

technology, the Faculty of Engineering and Technology of the University of Dhaka established the 

Department of Mechatronics Engineering on 8 September, 2015 with Professor Dr. Hafiz Md. Hasan 

Babu as the founder chairman. Later, on 21 June 2016, the Department was renamed as the 

Department of Robotics and Mechatronics Engineering under the leadership of Professor Dr. Hafiz Md. 

Hasan Babu. 

 
Seminar on Future of Robotics and Opportunity for Bangladesh 

The Department started its academic activities from 2015-16 academic session with 16 

students in the B.Sc (Hons.) programme at the Kazi Motahar Hossain Bhaban of the university. 

The Department is currently establishing its own laboratories and equipping the classrooms 

with modern education materials with the aim of establishing a modern Department at the 

university. 

 
িব�িবদ�ালয় �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভােগর উেদ�ােগ “Mechatronics and Industry 4.0 : 

Practice-oriented Education and Traning for Employment” শীষ�ক িদনব�াপী এক আ�জ�ািতক �সিমনার ৪ 

আগ� ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন অনুি�ত হেয়েছ। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর 

অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান এই �সিমনার উে�াধন কেরন। 
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অ�ন ও িচ�ায়ণ িবভাগ (১৯৪৮) 

 
অধ�াপক �শখ আফজাল �হােসন 

�চয়ারম�ান 

সুকুমার কলা নামক �য িবভাগিটেক িনেয় ১৯৪৮ সােল �িতি�ত গভন�েম� ইনি�িটউট অব আট�স যা�া �� কেরিছল 

১৯৬৩ সােল �সই িবভােগরই নাম পিরবত�ন কের রাখা হয় িডপাট�েম� অব �ইং অ�া� �পইি�ং বা অ�ন ও িচ�ায়ণ 

িবভাগ। �িত�ালে� এই িবভােগ িশ�ক িহেসেব �যাগদান কেরন এর �িত�াতা িশ�াচায� জয়নুল আেবিদন ও িশ�ী 

আেনায়া�ল হক। পরবত�ী সমেয় উ� িবভােগ িশ�ী �মাহা�দ িকবিরয়া, িশ�ী আিমনুল ইসলাম, িশ�ী আ�ুর রা�াক, 

িশ�ী রিশদ �চৗধুরী, িশ�ী কাজী আ�ুল বােসত, িশ�ী �মা�াফা মেনায়ার, িশ�ী হােশম খান, িশ�ী রিফকুন নবী, িশ�ী 

�দেলায়ার �হােসন, িশ�ী মিন�ল ইসলাম, িশ�ী মাহমুদুল হক, িশ�ী শহীদ কিবর, িশ�ী কাজী িগয়াসউি�ন, িশ�ী 

মাহবুবুল আিমন �মুখ িশ�ক িহেসেব �যাগদান কেরন। অ�ন ও িচ�ায়ণ িবভােগর বত�মান ছা�-ছা�ীর সংখ�া �ায় 

২২০ জন। এ িবভােগ ৬ জন অধ�াপক, ৪ জন সহকারী অধ�াপক, ৩ জন �ভাষক ও ১ জন সংখ�ািতির� অধ�াপকসহ 

�মাট ১৪ জন িশ�ক কম�রত রেয়েছন। এই িবভােগ ছা�-ছা�ীরা ছিব আঁকার যাবতীয় কলা-�কৗশল এবং �পি�ল, 

কািল-কলম, চারেকাল, জলরং, �তলরং ও অ�াে�িলকসহ িবিভ� মাধ�েম হােত-কলেম িশ�া লাভ কের থােক, 

পাশাপািশ িশ�কলার ইিতহাস ও ন�নত� িবষেয়ও তারা িশ�া �হণ কের। �দেশ ও িবেদেশ এই িবভােগর ছা�-

ছা�ীরা উ�তর িশ�া �হেণ ও গেবষণা কেম� অংশ �নওয়ার পাশাপািশ িনয়িমত িশ�চচ�া কের িবেশষ খ�ািত অজ�ন 

করেছন এবং আ�জ�ািতক পিরম�ড�ল বাংলােদেশর ভাবমূিত�েক উ�ল �থেক উ�লতর কের তুলেছন। 

 
বািষ�ক িশ�কম� �দশ�নী 2019 
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Department of Drawing and Painting 

The Drawing and Painting Department of the Faculty of Fine Art was established in 1948. At 

the time, it was the Department of Fine Arts under the Institute of Arts. Later in 1963, it was 

named the Department of Drawing and Painting. Shilpacharya Zainul Abedin and Mr. Anwarul 

Huq were the pioneer teachers of this Faculty. Mr. Mohammad Kibria, Mr. Aminul Islam, Mr. 

Abdur Razzaque, Mr. Rashid Chowdhury, Mr. Kazi Abdul Baset, Mr. Mustafa Monwar, Mr. 

Rafiqun Nabi, Mr. Hashem Khan, Mr. Delwar Hossain, Mr. Monirul Islam, Mr. Mahbubul Amin, 

Mr. Shahid Kabir, Mr. Kazi Giyas, Mr. Mahmudul Haque joined as teachers later. Many 

prominent teachers of the other Departments of the Faculty are the alumni of the Drawing 

and Painting Department. This is the largest Department of the Faculty in consideration of its 

number of teachers and students. There are 220 students, six Professors, four Assistant 

Professors, three Lecturers and one Supernumerary Professor in the Department. Practical 

painting demonstrations such as pencil, pen-ink, charcoal, water colour, oil colour and acrylic 

colour are introduced to the students. They also learn about Material Techniques and History 

of Art as theoretical subjects. Students of this Department have achieved enormous success in 

higher education, research and artistic activities at home and abroad. They are spreading the 

nation’s glory and pride all over the world through their art practices.  

 

‘ম�ক তুিলেত দাও অন� আকােশ’ �িতপাদ� ও মম�বাণী ধারণ কের ঢাকা িব�িবদ�ালেয় উদযািপত 

হেয়েছ বাংলা নববষ�-১৪২৬। ১৪ এি�ল ২০১৯ সকাল ৯টায় িব�িবদ�ালয় চা�কলা অনুষদ �া�ণ �থেক 

বাংলা নববেষ�র বিণ�ল আকষ�ণ ‘ম�ল �শাভাযা�া’র উে�াধন কেরন িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-

চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান। �শাভাযা�ায় অন�ােন�র মেধ� অংশ �নন িব�িবদ�ালেয়র 

��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ ও চা�কলা অনুষেদর িডন অধ�াপক িনসার 

�হােসন। 
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�ািফক িডজাইন িবভাগ (১৯৪৮) 

 

�মা. ইসরািফল �াং 

�চয়ারম�ান 

বাংলােদেশর িশ� িশ�ার �থম ও �ধান �িত�ান আজেকর চা�কলা অনুষদ ১৯৪৮ সােল িশ�াচায� জয়নুল 

আেবিদেনর �নতৃে� গভন�েম� ইনি�িটউট অব আট�স নােম �িতি�ত হয়। �ািফক িডজাইন িবভাগিট �িত�ালে� 

কমািশ�য়াল আট� (বািণিজ�ক িশ�কলা) িবভাগ নােম যা�া �� কের। �দশবেরণ� িশ�ী কাম�ল হাসােনর হাত ধের 

িবভােগর পথ চলা �� হেলও পরবত�ীকােল তাঁর উ�রসূির িশ�ক িহেসেব �যাগ �দন িশ�ী খাঁজা সিফক আহেমদ, 

িশ�ী কাইয়ুম �চৗধুরী, িশ�ী �মা�ফা মেনায়ার, িশ�ী সমরিজৎ রায় �চৗধুরী, িশ�ী �সয়দ আলী আজম, িশ�ী 

জিমরউ�ীন। বত�মােন জাতীয় ও আ�জ�ািতক ���াপট িবেবচনায় �ািফক িডজাইন িশ� িশ�ার অন�তম �ধান িবষয় 

িহেসেব িবেবিচত।  

Department of Graphic Design 

The Department of Graphic Design at the Faculty of Fine Arts was established in 1948. It was 

called Commercial Art Department at the time. This Department began its journey with only 

one teacher - Mr. Quamrul Hasan, as the head of the Department. Mr. Khawaja Shafique 

Ahmed joined him a few days later. Later on, Mr. Quyyum Chowdhury, Mr. Samarjit Roy 

Chowdhury, Mr. Mustafa Monowar, Mr. Syed Ali Azam, Mr. Jameer Uddin, Mr. F.M. Kaiser, Ms. 

Naima Haque, Mr. Mohammad Eunus joined as teachers. 

ি��েমিকং িবভাগ (১৯৪৮) 

 

জয়া শা� রীন হক 

�চয়ারম�ান 

ি��েমিকং (ছাপিচ�) হেলা একিট িশ� ভাষা যার মাধ�েম আধুিনক িশ�ীরা তােদর িনজ� ব�ি�গত অিভ�তা �থেক 

বা�বতােক পুনগ�ঠন কের অিভব�� করার �চ�া কের যাে�ন বারংবার। এই ভাষা কেয়কিট করণ-�কৗশলগত 

�কৃিতেত পিরব�া�, বিণ�ত ব�ব�ত করণ-�কৗশলগত প�িত�েলা হেলা : িরিলফ �েসস, ই�াগিলও �েসস (এিচং, 

�াইপেয়� ইত�ািদ), ��েনা�ািফ �েসস (িলেথা�ািফ, ��েটা�ািফ ইত�ািদ), �সির�াফ, অফেসট মেনাটাইপ এবং 

মেনাি��। ১৯৪৮ সােল ছাপিচ� িবভােগর িশ�া�ম চালু হয় �ািফক আট� িবভাগ িহেসেব। ১৯৭৮ সােল এর নাম 

পিরব�তন কের ‘ি��েমিকং িবভাগ’ করা হেয়েছ। বত�মােন চা�কলা অনুষদ (২০০৮ সােল) হওয়ার পর �থেক এিট 
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ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র একিট �য়ংস�ূণ� িবভাগ িহেসেব পিরিচত। চা�কলা অনুষেদর �িত�াল� (১৯৪৮ সন) �থেক 

িশ�ী সিফউ�ীন আহেমদ, িশ�ী হািববুর রহমান এবং �সয়দ আলী আহসান এই িবভােগর িশ�ক িছেলন। এর পূব�বত�ী 

সমেয় এই িশ�কগণ অবশ� কলকাতা গভ: আট� কেলেজ িশ�কতা কেরেছন। না উে�খ করেলই নয়, িবভােগর 

অন�তম �নামধন� িশ�ী �মাহা�দ িকবিরয়া (১৯৫৪-১৯৬১ সন পয��) জাপান যাবার পূেব� অংকন ও িচ�ায়ণ িবভােগ 

�যাগদান কেরিছেলন। জাপান �থেক িফের এেস ১৯৬২ সােল ছাপিচ� িবভােগ িশ�ক িহেসেব �যাগদান কের। পরবত�ী 

২০০৮ সােল �েফসর এিমিরটাস পেদ িনযু� হেয় আমৃতু� এ িবভােগ স�ািনত ব�ি�� িহেসেব কম�রত িছেলন। 

 
Annual Art Exhibition 2019 

 

Department of Printmaking 

"Printmaking" is a language for the modern-artists. It helps them to reconstruct reality from 

his private experience. This language encompasses a number of categories that describe the 

process used: Relief Process, Intaglio Process (Etching, Drypoint etc), Planographic Process 

(Lithograph, Plotography etc), Offset Monotype and Monoprint. The Department of 

Printmaking established in 1948 as Graphic Art Department. This name changed to 

“Printmaking Department” in 1978. After 2008 when Charukala became a Faculty of Dhaka 

University, it started its journey as a separate Department under the Faculty of Fine Art, 

Dhaka University. From the beginning of the establishment of Fine Art (1948) Mr. Shafiuddin 

Ahmed, Mr. Habibur Rahman and Syed Ali Ahsan were engaged as teachers of this 

Department. Before that time, all of them were engaged as teachers of Calcutta Govt. Art 

College. Later on, after coming back from Japan. Mr. Mohammad Kibria joined in this 

Department (1962). Notably, the indigenous artist Mohammad Kibria was engaged in the 

Department of Drawing and Painting (1954-1961) upon coming back from Japan he joined in 

the Printmaking Department. Later, he became Professor Emeritus at the Department and held 

this prestigious position till his death.  
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�াচ�কলা িবভাগ (১৯৫৫) 

  

ড. িমজানুর রহমান ফিকর 

�চয়ারম�ান 

১৯৪৭ সােল অখ� ভারত িবভ� হেল �কালকাতা আট� �ুেল িশ�া�া� িশ�াচায� জয়নুল আেবিদেনর �নতৃে� তৎকালীন 

ঢাকায় ১৯৪৮ সােল চা� ও কা�কলা মহািবদ�ালয় (বত�মান চা�কলা অনুষদ) �িতি�ত হয়। �স সময় িতনিট িবভাগ 

িনেয় মহািবদ�ালয় যা�া �� কের এবং ১৯৫৫ সােল �িতি�ত হয় �াচ�কলা িবভাগ। 

�াচ�কলা িবভােগর মূল উে�শ� িছল এিশয়ার ঐিতহ�বাহী �েণ�া�ল িশ�কলা চচ�ার মাধ�েম বাংলােদেশর িনজ� 

িশ�ধারােক সমু�ত রাখা। পি�মা িশ�ধারার অনু�েবশ �রােধ তৎকােল �কালকাতায় �য “ �ব�ল �ুল”-এর জ� 

হেয়িছল �সই �ুেলর উে�শ� ও আদশ� অনুসরণ কের �াচ�কলা িবভােগর িশ�াথ�ীরা সাফেল�র সে� িশ�চচ�া অব�াহত 

�রেখেছন। তেব গত িতন দশেক �দশীয় ঐিতহ� ও পি�মা উ�ত িচ�ধারার সম�েয় এক নতুন িচ� ভাষা �তির 

হেয়েছ। �ধু তাই নয় িশ�কবৃে�র সি�য় সহেযািগতায় �াচ�কলা িবভাগ সকল ��ে�ই সমৃ� হেয়েছ। 

িশ�কেদর কম�দ�তা, সৃজন �িতভা, �দেশ ও িবেদেশর িবিভ� �িত�ােন আেয়ািজত কম�শালা ও �দশ�নীেত অংশ�হণ 

এবং পুর�ার অজ�ন, �দেশ-িবেদেশ সুখ�ািত ও স�ান বৃি� কেরেছ। �দশ এবং সমােজর �িত দায়ব� িনজ� িশ�ধারা 

র�ায় সদা সেচ� এই িবভােগ বত�মােন ছা�-ছা�ীর সংখ�া এবং চািহদা �মা�েয় বৃি� পাে�। �াচ�কলা িবভােগ চার 

বছর �ময়ািদ িবএফএ স�ান এবং দুই বছর �ময়ািদ এম এফএ ��া�াম চালু আেছ। এছাড়া এমিফল ও িপএইচিড 

��া�াম চালু রেয়েছ। 

Department of Oriental Art (1955) 

In 1948 the Faculty of Fine Art (Former Institute of Fine Arts) was established with only three 

Departments under the leadership of Shilpacharya Zainul Abedin. In 1955 the Department of 

Oriental Art was established with some optimistic motivation. The objective of the Department 

of Oriental Art is to practice the glorious and rich traditional art of Asia, to save and nurture 

the continuity of our own art trend, following the objectives and ideals of Bengal School, 

which originated in opposition to the western academic realism. The students of the 

Department of Oriental Art have been practising art with great success since 1955. The 

students of this Department synthesize modern Western and Oriental Art with tradition. Thus 

an innovative ground is created in this Department where modern Western and Oriental Art 

blend together. 
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This Department is determined to spread out these achievements all over the world. The 

Department’s reputation and the total number of students are increasing. The duration of BFA 

(Honours) course is four years and that of MFA is two-years. The Department also offer M. 

Phil and Ph. D degrees. 

মৃৎিশ� িবভাগ (১৯৬২) 

 

�মাহা�দ সাি�র-আল-রাজী 

�চয়ারম�ান 

�িত�াতা: মীর �মা�ফা আলী (জ� ১ জানুয়াির ১৯৩২; �কালকাতা, ভারত) 

িশ�াচায� জয়নুল আেবিদেনর উেদ�ােগ ১৯৬১ সােল িশ�ী মীর �মা�ফা আলী মৃৎিশ� িবভাগ �িত�া কেরন। �িত�ালে� 

এই িবভাগিটেত ৫ (পাঁচ) জন ছা� িনেয় �াস �� হয়। মীর �মা�ফা আলী িছেলন গভন�েম� আট� ইনি�িটউেটর 

তৃতীয় ব�ােচর ছা�। িতিন ব�বহািরক িচ�কলা িবভাগ �থেক অধ�য়ন স�� করার পর ইংল�াে� �ুিডও-িসরািমক এবং 

ই�াি�য়াল িসরািমেকর ওপর িশ�া �হণ কেরন। পরবত�ীসমেয় চা�কলা ইনি�িটউেট িশ�ক িহসােব �যাগদােনর 

মাধ�েম মৃৎিশ� িবভাগ �িত�ার উেদ�াগ �নন। ১৯৬২ সােল এিশয়া ফাউে�শন কতৃ�ক অনুদান�া� হেয় এই িবভাগিট 

পূণ�া� �প লাভ কের। তােদর সহেযািগতায় �কাইিচ তািকতা (জ� ১৯২৭ Karasuyama-Machi, Tochigi 

Prefecture, Japan) নােম একজন জাপািন মৃৎিশ�ী আেসন এই িবভাগিট গঠেন সাহায� করেত। িতিন �ায় ৪ (চার) 

বৎসর এই িবভােগ িশ�কতা কেরন। িবভােগর �িত�াতা, সাহায�কারী িশ�ক এবং সেব�াপির িশ�াচায� জয়নুল 

আেবিদেনর সাব��িণক অনুে�রণায় বাংলােদেশর িশ�কলায় সংেযািজত হয় একিট অিবে�দ� মাধ�ম মৃৎিশ�। 

Department of Ceramic (1962) 

The Department of Ceramic was established in 1961. Artist Mir Mustafa Ali was the founder 

and the only teacher of this Department. In 1962 the Department received a donation from 

the Asian Foundation, and the Japanese Ceramist “Koichi Takita” joined the Department. Later 

on, the students of the first batch, Artist Maran Chand Pal, Artist Gopesh Malakar, Artist 

Shamsul Islam Nizamee, Artist Abu Syed Talukdar joined as teachers. 
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ভা�য� িবভাগ (১৯৬৩) 

 

মুকুল কুমার বাৈড় 

�চয়ারম�ান 

ভা�য� িবভােগর সূচনা হয় ১৯৬৩ সােল। িশ�াচায� জয়নুল আেবিদন ভা�য� িবভাগ গড়ার ব�াপাের বরাবরই আ�হী 

িছেলন। অধ�াপক আবদুর রা�াক এ �িত�ােনর িশ�ক িনযু� হেল ভা�য� িবষেয় তাঁর অিভ�তা এবং �ইং-এ তাঁর 

িবেশষ দ�তার কারেণ িশ�াচায� তাঁেক এই িবভাগ �িত�ার দািয়� �দন।  

ভা�য� িবভাগ মূলত ি�-মাি�ক দৃশ�িশে�র ধারণাগত ও �কৗশলগত িশ�া �দান কের। �থাগত ও অ�থাগত 

উপাদানসহ নতুন মাধ�ম (িনউ িমিডয়া)-এর চচ�ােক উৎসািহত কের। এ িবভােগর িশ�াসূিচর উে�শ� িশ�াথ�ীেদর 

িশ�কলার িবিভ� ধারা, ভা�েয�র প�িত, উপকরণ, করণেকৗশল ও ভাষা স�েক� একিট পূণ� ধারণা �দয়া। িবভাগ 

িশ�াথ�ীেদর ব�ি�গত িবকাশেক উৎসািহত কের এবং িশ�জগৎ স�েক� �ান ও তথ�-সংবিলত কের গেড় তুেল �যন 

তারা িনজ কম�ে�ে� অথ�বহ ভূিমকা রাখেত পাের। িশ�াথ�ীেদর কােজর ধরন, মাধ�ম িনেয় িনরী�া, �দশ�নীর জন� 

উপ�াপন সবই পরবত�ী জীবেন িশ�ী িহসােব গেড় উঠার �েয়াজনীয় অনুষ�। িবভােগর �ধান িবেবচনা হেলা 

িশ�াথ�ীেদর বা�বতা পয�েব�ণ, িশ�ী িহসােব গেড় উঠার জন� িনেজেদর �ত�য় িনম�াণ, ভা�য� মাধ�ম িনেয় পয�ােলাচনা 

ও িচ�ন। িবভােগর বািষ�ক �দশ�নী িশ�াথ�ীেদর কাজ উপ�াপনার মাধ�েম �গাছােনা অব�ায় �দখার সুেযাগ কের �দয়। 

�স সােথ অনুষেদর অপরাপর িবভাগ এবং দশ�কেদর সােথ �যাগােযােগর এবং মত িবিনমেয়র সুেযাগও সৃি� কের। 

কম�শালা, িবিনময় কায��ম ও জয়নুল �মলা িশ�া-গেবষণা ও �পশাগত উৎকষ� অজ�েন তাৎপয�পূণ� ভূিমকা রােখ। �স 

লে��, ২০১৭ সােল �িতবছেরর ন�ায় িনয়িমত িবভাগীয় িশ�াকায��েমর পাশাপািশ িনে�া� উেদ�াগসমূহ গৃহীত হয় - 

১. বািষ�ক িশ�কম� �দশ�নী- ২০১৭, ০১ �থেক ০৭ নেভ�র ২০১৭, জয়নুল গ�ালাির, চা�কলা অনুষদ, ঢািব। 

২. সংেযাগ-২, ধাতব ঢালাই কম�শালা, ১-১০ জানুয়াির ২০১৭, উ�ু� �দশ�নী ০৫ জানুয়াির ২০১৭, ভা�য� িবভাগ 

�া�ণ, চা�কলা অনুষদ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়।  

৩. ‘ইন�ায়ার!’, বৃিটশ কাউি�ল ও ইউিজিস’র সহায়তায় ইন�ায়ার কায��েমর অধীেন যু�রােজ�র ইউিনভািস�িট 

কেলজ অফ ল�েনর ��ড �ুল অফ ফাইন আট�- এর সােথ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র চা�কলা অনুষেদর ভা�য� এবং 

অংকন ও িচ�ায়ণ িবভােগর কািরকুলাম িভি�ক িশ�া িবিনময় কায��েমর ৭ বছর পূিত� (২০১০-২০১৭) উদযাপন। ২০ 

এি�ল ২০১৭, জয়নুল গ�ালাির ও ভা�য� িবভােগর ৩য় তলা; ৬ �ম ২০১৭, ��ড �ুল অফ ফাইন আট� ইউিসএল, 

ল�ন। 

৪. জয়নুল উৎসব ও �মলা ২০১৭ (িশ�াথ�ী, িশ�ক ও �া�নীবৃে�র িশ�কম� উপ�াপন), ২৯, ৩০ ও ৩১ িডেস�র 

২০১৭, চা�কলা �া�ণ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

 

িশ�া-সহেযাগী ও িশ�া-অিতির� কায��ম 

িশ�া ও গেবষণার উৎকেষ�র লে�� িবিভ� �দশ�নী, কম�শালা, িশ�াসফর ও িবিনময় কায��ম এই িবভােগর উেদ�ােগ 

পিরচািলত হয়। বািষ�ক �দশ�নী ভা�য� িবভােগর িশ�া�েমর একিট অংশ িহসােবই িবেবিচত হয়। িশ�াথ�ীেদর কােজর 
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ধরন, মাধ�ম িনেয় িনরী�া, �দশ�নীর জন� উপ�াপন সবই পরবত�ী জীবেন িশ�ী িহসােব গেড় উঠার �েয়াজনীয় 

অনুষ�। িবভােগর �ধান িবেবচনা হেলা িশ�াথ�ীেদর বা�বতা পয�েব�ণ, িশ�ী িহসােব গেড় উঠার জন� িনেজেদর 

�ত�য় িনম�াণ, ভা�য� মাধ�ম িনেয় পয�ােলাচনা ও িচ�ন। িবভােগর বািষ�ক এবং অপরাপর �দশ�নীেত িশ�াথ�ীেদর কাজ 

উপ�াপনার মাধ�েম িনেজেদর কাজ �গাছােনা অব�ায় িনেজেদর �দখার সুেযাগ ঘেট। �স সােথ অনুষেদর অপরাপর 

িবভাগ এবং দশ�কেদর সােথ �যাগােযােগর ও মত িবিনমেয়র সুেযাগও সৃি� হয়। �িত একােডিমক বেষ�র ��িণ 

কায��েমর অংশ িহেসেব সৃ� িশ�াথ�ীেদর িশ�কম� �থেক বাছাইকৃত িশ�কেম�র বািষ�ক �দশ�নীেত উপ�ািপত কােজর 

মেধ� �সরা পাঁচিট িশ�কম�েক পুর�ৃত করা হয়। সংেযাগ িশেরানােম িনয়িমত িশ� কম�শালার পাশাপািশ িবিবধ 

কম�শালা অনুি�ত হয়। বাংলা নববষ� উদযাপেনর অংশ িহেসেব চা�কলা আেয়ািজত ম�ল �শাভাযা�ার জন� ি�-মাি�ক 

�রি�কা িনম�াণসহ িবিবধ কােজ িশ�াথ�ীরা সি�য়ভােব অংশ �নয়। �িত বছর িশ�াচায� জয়নুল আেবিদেনর জ�িদবস 

উপলে� আেয়ািজত জয়নুল উৎসব ও �মলায় িশ�াথ�ী, িশ�ক ও �া�নীেদর িশ�কম� সং�াহকেদর জন� সুলভমূেল� 

িব�েয়র জন� উপ�ািপত হয়। এছাড়াও িবভােগর এলামনাই এেসািসেয়শন ডুসকা’র সােথ �যৗথভােব িবিবধ কায��ম 

গৃহীত হয়। 

কা�িশ� িবভাগ (১৯৬৭) 

 

ফারহানা �ফরেদৗসী 

�চয়ারম�ান 

কা�িশে�র ইিতহাস বাংলােদশ তথা িব�-িশ�কলায় ব� �াচীন হেলও বাংলােদেশ এই মাধ�মিট �ািত�ািনক অ�ভু�ি� 

লাভ কের জয়নুল আেবিদেনর হাত ধের। চা� ও কা�কলা মহািবদ�ালয় �িত�ার মাধ�েম িশ�াচােয�র একা� ই�ায় 

১৯৬৭ সােল কা�িশ� িবষয়িট অ�ভু�� হয়। িশ�কলার ইিতহােসর ধারাবািহকতায় �াচীনকাল �থেক বাংলােদেশর 

কা�িশ� এক �গৗরেবা�ল �ান দখল কের রেয়েছ। এর মেধ� মসিলন, জামদািন, নকিশ কাঁথা, শীতল পািট, পটিচ�, 

সেখর হাঁিড়, ল�ীসরা, পুতুল, কাঠ, বাঁশ, �বত, �মটাল সাম�ী ইত�ািদ উে�খেযাগ�। এই পিরে�ি�েত কা�িশ� 

িবভােগর �ধান উে�শ� হে� গতানুগিতক কা�িশে�র িবপরীেত আধুিনক ও যুেগাপেযাগী সৃজনশীল কা�িশ� িবকােশ 

িশ�াথ�ীেদর উপযু� িশ�া �দওয়া। এ িবভােগর পাঠ�মেক �ধান দুিট উে�েশ� িবভ� করা হেয়েছ। 

১। ব�বহািরক উে�শ� 

২। সৃজনী িশে�র উে�শ� 

সম�ক �ান ও সু�� ধারণা িনেয় িশ�াথ�ীরা এই দুিট উে�েশ� িশ�চচ�া করেব। এছাড়াও �দেশ ও িবেদেশ ব�বহািরক 

কা�িশে� বাণ�িজ�ক িদক িচ�া কের িশ�াথ�ীরা �যন আধুিনক কা�িশ� ��ত করেত পাের �সই উে�েশ� িব. এফ. এ. 

স�ান পাঠ��ম িবন�� করা হেয়েছ। কা�িশ� িবভােগ এম. এফ. এ. পাঠ��েমর উে�শ� কা�িশ�সহ িশ�কলার 

সকল ��ে� িশ�াথ�ীেদর িনরী�া ও গেবষণায় উ�ু� ও দ� কের �তালা। স�ূণ� �াধীনভােব কাজ করার মাধ�েম 

িনেজর কােজর �িত �কৗশলগত দ�তা, আ�িব�াস িনরী�া সমােলাচনা এবং িবে�ষণ দ�তার মাধ�েম িশ�কম�েক 

আ�জ�ািতকমােন উ�ীত করা। এছাড়া, এম. িফল. ও িপএইচ. িড. ��া�াম চালু রেয়েছ। 
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Annual Exhibition Pic 2019 

 

Department of Crafts Introduction (1967) 

Though the history of artistic work of Bangladesh is very ancient, it gained institutional 

recognition through the efforts of Zainul Abedin. Through the establishment of Fine Arts and 

Craft Arts College, the subject ‘Craft Arts’ was included in the university curriculum in the 

year 1967. 

In the continuation of history of Art the crafts art has occupied a glorious place since ancient 

times. The Mosque, Jamdani, Nakshi Kantha, Shital Pati, Photograph, Shokher Hari, Lakhishora, 

Doll, Wood, Bamboo, Cane, Metal equipments etc. are mentionable. In this context the main 

objective of the Department of Crafts Art is to provide appropriate education to the students 

to develop modern and contemporary creative crafts against traditional crafts. The syllabus of 

this Department has two told objectives.  

1. Practical purpose 

2. Purpose of creative arts.  

With the theoretical knowledge and clear idea of crafts art, the students will practise art for 

these two purposes. Besides this, upon thinking on the commercial side of practical crafts at 

home and abroad the B.F.A. Honours Curriculum has been structured on these objectives so 

that the students are able to prepare modern crafts. The Department also offers M. Phil and 

Ph. D degrees. 
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িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ (১৯৬৩) 

 

মাসুদা খাতুন জঁুই 

�চয়ারপাস�ন 

িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ চা�কলা অনুষেদর একিট অত�� ���পূণ� িবভাগ। বত�মান যুেগ, িবেশষ কের সারা িবে� 

�ািত�ািনক িশ�চচ�া স�সারেণর ধারাবািহকতায় িশ�কলার উৎপি� ও �ম-িবকােশর ইিতহাস জানা, উপাদান ও 

করণ-�কৗশেলর �েয়াগ ও অ�গিত স�ে� সম�ক �ানলাভ, মানবসমাজ, িশ�-সং�ৃিত, �কৃিত-পিরেবশসহ ঐিতহ� ও 

িব�ান ইত�ািদ সবিকছু স�ে�ই িশ�ী বা িশ�কলার িশ�াথ�ীেদর �ানাজ�ন করা �ায় অপিরহায�। এই পিরে�ি�ত 

িবেবচনা কেরই িশ�কলা স�িক�ত ত�ীয় িবষয়সমূহ পাঠদােনর উে�েশ� সৃ� িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 

তৎকালীন চা�কলা িশ�ায়তেন িশ�কলার ইিতহাস িবষেয় পাঠ��েমর সূচনা ঘেটিছল ১৯৬৩ সেন। তারই 

ধারাবািহকতায় অিনবায�তার মধ� িদেয় একিট �ত� পূণ�া� তাি�ক শাখা িহেসেব এই িবভাগ �িতি�ত হয়। �িতকূলতা 

ও সুেযােগর ��তা সে�ও িবভােগর সািব�ক কায��ম ইিতবাচক পদে�েপ এিগেয় চেলেছ। অদূর ভিবষ�েত 

বাংলােদেশর িশ�া�েন তাি�ক িবষয়ািদ ও িশ�কলার ইিতহােসর ��ে� এই িবভাগিট িনজ� ভূিমকা রাখেব তার িব�র 

স�াবনা রেয়েছ। 

১৯৯১ সােল ২ বছর �ময়ািদ এম. এফ. এ. �কাস� চালুর মাধ�েম ‘িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ’ �িতি�ত হয়। 

পরবত�ীকােল ২০০১ সােল ৪ বছর �ময়ািদ িব. এফ. এ. স�ান �কাস� এবং ২০১২ সাল �থেক এম. িফল., িপএইচ. িড. 

চালু হয়। 

১৯৬৩ সােল ‘গভন�েম� আট� ইনি�িটউট’ যখন সরকাির িডি� কেলেজ �পা�িরত হয় তখন �াভািবক ভােবই অন�ান� 

ব�বহািরক �কােস�র পাশাপািশ ত�ীয় �কােস�র অ�ভু�ি�র �েয়াজন হেয় পেড়। ফলত সমাজিবদ�া এবং ইংেরিজসহ 

‘িশ�কলার ইিতহাস’ ত�ীয় িবষয় িহেসেব পাঠ��েম সংেযািজত হয়। 

‘িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ’িট চা�কলা অনুষেদর একমা� ত�ীয় িবভাগ। এখােন ৪ বছর �ময়ািদ িব. এফ. এ. স�ান 

�কােস� ৩৪০০ ন�র (১৩৬ ��িডট) এবং দু’বছর �ময়ািদ এম. এফ. এ. �কােস� ১৫০০ ন�র (৬০ ��িডট) পড়ােলখা 

করা হয়, যা িথওিরিটক�াল িবষয়সমূেহর সম�েয় িবন�� রেয়েছ। জাতীয়, আ�িলক এবং আ�জ�ািতক পিরম�েলর 

িবিভ� যুগ-িবভাগ অনুযায়ী িব�িশ�কলার �ায় সকল অংশই এই িসেলবােস সি�েবিশত হেয়েছ। 
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ইনি�িটউেটর পিরচালকবৃ� 

ইনি�িটউট পিরচালক 

িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট অধ�াপক ড. �মা. আ�ুল মােলক 

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট অধ�াপক ড. �মাহা�দ সিফকুর রহমান 

ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট অধ�াপক ড. �সয়দ ফারহাত আেনায়ার 

পুি� ও খাদ� িব�ান ইনি�িটউট অধ�াপক ড. �শখ নজ�ল ইসলাম 

সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট অধ�াপক তাহিমনা আখতার 

আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট অধ�াপক ড. িশিশর ভ�াচায� 

(১০.১২.২০২০) 

�া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট অধ�াপক ড. নাসিরন সুলতানা 

তথ� �যুি� ইনি�িটউট ড. �মাহা�দ শিফউল আলম খান 

শি� ইনি�িটউট অধ�াপক ড. সাইফুল হক 

ইনি�িটউট অব িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট 

�ািডজ  

অধ�াপক ড. মাহবুবা নাসরীন 

ইনি�িটউট অব �লদার ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অধ�াপক ড. �সয়দ �মাহা�দ শামছুি�ন 

কনফুিসয়াস ইনি�িটউট ড. �জাউ িমংডং (িমজ িমনিড) 

 

 
২০১৭ ও ২০১৮ সােলর �াতক ও �াতেকা�র পরী�ার অসাধারণ ফলাফেলর জন� ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

জগ�াথ হেলর ১৪ জন �মধাবী িশ�াথ�ী �ণ�পদক লাভ কেরেছন। িব�িবদ�ালয় মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর 

অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ২৮ এি�ল ২০১৯ অধ�াপক আ�ুল মিতন �চৗধুরী ভাচু�য়াল �াস �েম 

অনু�ােনর �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িশ�াথ�ীেদর হােত �ণ�পদক তুেল �দন। 
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ইনি�িটউট পিরিচিত 

িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট (১৯৫৯) 

 

অধ�াপক ড. �মা. আ�ুল মােলক 

পিরচালক 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� ইনি�িটউেটর মেধ� িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট সব�বৃহৎ ও �াচীন। সংে�েপ 

INSTITUTE OF EDUCATION AND RESEARCH (IER) নােম পিরিচত। এিট ১৯৫৯ সােলর নেভ�ের মািক�ন 

যু�রাে�র আ�জ�ািতক উ�য়ন সং�া এর সহেযািগতায় �িতি�ত। িশ�ক-িশ�াথ�ী সংখ�ার িদক �থেকও �িত�ানিট 

সব�বৃহৎ। িশ�া িবষেয় �াতক (স�ান), �াতেকা�র এবং উ�তর িডি� কায��ম পিরচালনা, িশ�া স�সারণ ও 

গেবষণা কেম� িনেয়ািজত �িত�ান িহেসেব ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট (আইইআর) বত�মােন 

বাংলােদেশর শীষ� �িত�ান। িশ�াে�ে� িবেশষ �পশাগত দািয়� পালেনর উপেযাগী িবেশষ� ও মানবস�দ �তির 

এবং িশ�া স�িক�ত ���পূণ� গেবষণা পিরচালনায় এ �িত�ােনর ভূিমকা অপিরসীম। িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট-

এ ‘িটচাস� ওয়া��’ নােম আ�জ�ািতক মােনর গেবষণা পি�কা বছের দুইবার �কািশত হয়, যােত ইংেরিজ ভাষায় রিচত 

িশ�া িবষয়ক �মৗিলক গেবষণা �ব� �ান পায়।  

বত�মােন এখােন ৫৩ জন িশ�ক আেছন। এছাড়াও রেয়েছন ১ জন �েফসর ইেমিরটাস, ২ জন অনারাির অধ�াপক ও 

২ জন খ�কালীন িশ�ক । বত�মােন িবিভ� কায��েম �ায় ১৪০০জন িশ�াথ�ী এই ইনি�িটউেট অধ�য়নরত আেছ। 

িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউেটর িবদ�মান িশ�া কায��ম িন��প : 

- ব�ােচলর অব এডুেকশন (স�ান) চার বছর �ময়ািদ 

- মা�ার অব এডুেকশন এক বছর �ময়ািদ 

- মা�ার অব এডুেকশন (সা��) এক বছর ও দুই বছর �ময়ািদ 

- এম. িফল 

- িপএইচ. িড 

Institute of Education and Research 

The Institute of Education and Research (IER) is the oldest and largest institute of Dhaka 

University in terms of the number of teachers and students. It was established in November 

1959. At present IER is the leading institution of Bangladesh which offers Bachelor of 

Education (Honours), Masters and higher degrees and provides extension services and 

conducts researches in education. It prepares skilled, specialized manpower and suitable 

professionals for the field of education. Most of its professional staff having overseas post 
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graduate and doctoral degrees, long experiences and varied expertise, render consultancy 

services to support the quality of education at both national and international levels. The role 

of this institute in conducting significant researches related to education is very important. 

IER publishes an international standard journal titled “Teachers World” twice a year in which 

research articles in English are published. At present there are 57 teaching posts in IER. 

Currently there are 1400 students in this institution.  

 
জাতীয় সে�লন: বাংলােদেশ �টকসই উ�য়েন ল�� অজ�ন: িশ�ায় উ�য়ন, চ�ােল� ও 

স�াবনা-এর অিতিথ, িশ�ক ও িশ�াথ�ীেদর একাংশ 

 

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট (১৯৬৪) 

 

অধ�াপক ড. �মাহা�দ সিফকুর রহমান 

পিরচালক  

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট আই. এস. আর. িট. নােমই �বিশ পিরিচত, যা �িতি�ত হেয়িছল ১৯৬৪ 

সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সংিবিধ �মেন। 

ইনি�িটউটিট ফিলত পিরসংখ�ােন ৪ বছেরর িব�ােন �াতক (িব. এস.) এবং ১ বছেরর িব�ােন �াতেকা�র িডি� 

�দান কের থােক। আই. এস. আর. িট. িপএইচ. িড এবং এম. িফল িডি�ও �দান কের থােক। গেবষকগণ, 

অনুশীলনকারী, ছা�-ছা�ী এবং �পশাগত যত �লাকজন যােদর পিরসংখ�ানিভি�ক �ান ও গণনা স�ক�ীয় �ান দরকার 

তােদরেক এসিপএসএস, ��াটা এবং আর স�িক�ত �িশ�ণ িদেয় থােক। আই. এস. আর. িট. তার ফ�াকাি� 

�ম�ারেদর উপযু� সময় অনুযায়ী পিরসংখ�ান িবষয়ক অন�ান� �িশ�ণ কম�শালার আেয়াজন কের থােক। 
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(বাঁিদক �থেক) ২য় আ�জ�ািতক ফিলত পিরসংখ�ান সে�লন (আইকাস ২০১৯) এ উপি�ত িছেলন 

সে�লন এর সভাপিত অধ�াপক ড. এম. �সকা�ার হায়াত খান, আেমিরকান পিরসংখ�ান 

এেসািসেয়সেনর (এএসএ) িনব�ািচত সভাপিত ড. ওেয়ি� মািট�েনজ, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ এবং উে�াধনী অনু�ােনর সভাপিত ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র আই.এস.আর.িট-র তৎকালীন পিরচালক অধ�াপক ড. �মা. ইশরাত রায়হান । 

 

ইনি�িটউটিট জান�াল অব ��ািটসিটক�াল িরসাচ� (�জএসআর) এর এক গিব�ত �কাশক, যা ১৯৭০ সাল �থেক 

আ�জ�ািতকভােব বছের দুইবার �কাশ কের থােক। এটা পিরসংখ�ান িব�ােন আ�জ�ািতকভােব �ীকৃত একিট জান�াল। 

আইএসআরিট-র সমৃ� লাইে�িরেত রেয়েছ �ায় ২০,০০০ বই, িশ�াথ�ীেদর জন� িতনিট কি�উটার ল�াব এবং ছা�-

ছা�ীেদর জন� রেয়েছ না�িনক একােডিমক পিরেবশ। 

�য়াত অধ�াপক কাজী �মাতাহার �হােসন িছেলন আই. এস. আর. িট. এর �িত�াতা পিরচালক এবং ড. �মা. ইশরাত 

রায়হান বত�মান পিরচালক িহেসেব অিধি�ত আেছন। 

 

Institute of Statistical Research and Training (1964) 

The Institute of Statistical Research and Training, popularly known as ISRT, was established in 

1964 by a statute of the University of Dhaka. The institute offers 4-year Bachelor of Science (BS) 

(Honours) and 1-year MS degrees in Applied Statistics. ISRT also offers Ph. D and M. Phil degrees. 

It offers short training modules for the researchers, practitioners, students and professionals who 

need a statistical background as well as computing knowledge with the computer using statistical 

packages like SPSS, Stata and R. The institute offers various statistical training 

programmes routinely with the availability of the Faculty members. The Institute is the proud 

publisher of the Journal of Statistical Research (JSR), a prestigious bi-annual International Journal 

in Statistical Sciences, published since 1970. It is an internationally renowned journal in the field 

of Statistics. ISRT maintains a vibrant academic environment with a rich library with over 20,000 

collections, and three state-of-the-art computer labs for graduate and undergraduate students. 

Late Professor Qazi Motahar Husain was the founder Director of ISRT. Dr. Md. Israt Rayhan is the 

current Director.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statute
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Dhaka
https://en.wikipedia.org/wiki/R_(programming_language)
http://www.isrt.ac.bd/training
http://www.isrt.ac.bd/training
http://www.isrt.ac.bd/jsr
https://en.wikipedia.org/wiki/Qazi_Motahar_Hossain
http://www.isrt.ac.bd/faculty/israt
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ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট (১৯৬৬) 

 

অধ�াপক ড. �সয়দ ফারহাত আেনায়ার 

পিরচালক 

বাংলােদেশ ব�বসায় িশ�া �দােনর ��ে� ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট (আইিবএ) শীষ��ানীয়। 

�দেশর িবিজেনস �ুল �েলার মেধ� এিট অন�তম একিট িশ�া �িত�ান। আইিবএ উ�তর মান স�� ব�বসায় িশ�া 

�দােন �িত�িতব�। ব�বসায় িশ�ার ��ে� �ণগত ও মানস�� িশ�া �দান ও গেবষণার মাধ�েম আই িব এ এই 

সুখ�ািত অজ�ন করেত স�ম হেয়েছ। �দেশ-িবেদেশ আইিবএ’র ��াজুেয়টেদর িবিভ� ��ে� সুনাম ও অভািবত 

অবদােনর জন� আইিবএ গব� �বাধ কের। 

আইিবএ ইি�য়ানা ইউিনভািস�িট, �িমংটন, ইউ এস এ এর সহেযািগতায় এবং �ফাড� ফাউে�শন এর আিথ�ক অনুদােন 

১৯৬৬ সােল �িতি�ত হয়। আইিবএ �িত�ার উে�শ� িছেলা �পশাগত �িশ�ণ ও ভিবষ�েত িবজেনস িলডার �তির 

করা। অধ�াপক এম শিফউ�াহ আইিবএর �িত�াতা পিরচালক।  

আইিবএ �থেম এমিবএ ��া�ােমর কায��ম িনেয় যা�া �� কের। পরবত�ীেত ১৯৭০ সােল এম িফল ও িপ এইচ িড 

��া�ােমর কায��ম �� হয়। আ�ার ��াজুেয়ট �লেভেল ব�বসায় িশ�ার চািহদা বৃি� পাওয়ায় ১৯৯৩ সােল িবিবএ 

��া�ােমর কায��ম �� হয়। এি�িকউিটভ এমিবএ ��া�াম �� হয় ২০০৭ সােল িবিভ� �দিশ িবেদিশ �িত�ােন 

কম�রত িমড �লেভল এি�িকউিটভেদর মান স�� িশ�া অজ�েন তােদর �মাগত চািহদা বৃি�র কারেণ । ড�র অব 

িবজেনস এ�াডিমিনশে�শন (িডিবএ) ��া�াম চালু হয় ২০১৩ সােল উ�তর ব�বসায় িশ�া �দােনর জন�। 

 

Institute of Business Administration (IBA) 

The Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka, is the pioneer in rendering 

business education in Bangladesh. It is also the leading business school in the country. 

Commitment to the highest educational standards distinguishes IBA among the educational 

institutions in Bangladesh. This reputation has been achieved through a tradition of excellence 

and dedication to quality education and research. IBA graduates are highly sought after by the 

industry and IBA is proud of its students who have made outstanding contributions to various 

fields, both at home and abroad. 

IBA was founded in 1966 in collaboration with Indiana University, Bloomington, USA, under a Ford 

Foundation Financial Assistance programme with the objective of providing professional training 

to create future business leaders. The founder-director of IBA is Professor M. Shafiullah. 

IBA began its journey by launching its flagship MBA programme. In the 1970s, the M. Phil and Ph. 

D programmes were introduced. In response to the growing demand for business education at the 
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undergraduate level, the BBA programme was started in 1993. In 2007, the Executive MBA 

programme was launched to cater to the growing demand for quality education among mid-career 

executives.The Doctor of Business Administration (DBA) also started in 2013. 

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউেটর ‘অ�াডভা�ড সািট�িফেকট ইন িবজেনস 

অ�াডিমিনে�শন’ শীষ�ক �কােস�র ১৩তম ব�ােচর সািট�িফেকট িবতরণী অনু�ান ২৮ জুন ২০১৯ 

ইনি�িটউট িমলনায়তেন অনুি�ত হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) 

অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক �কােস� অংশ�হণকারীেদর মােঝ 

সািট�িফেকট িবতরণ কেরন। 

 

পুি� ও খাদ�িব�ান ইনি�িটউট (১৯৬৯) 

 

অধ�াপক ড. �শখ নজ�ল ইসলাম 

পিরচালক 

১৯৫৭ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অধীেন �াণরসায়ন িবভাগ �িত�ার পর পুি� গেবষণার ওপর কম�তৎপরতা �জারদার 

হয়। ১৯৬২-৬৪ সােল �থম জাতীয় পুি� জিরপ স�� করা হয়। এরই সুপািরেশর আেলােক ১৯৬৯ সােল �ত� 

�িত�ান িহসােব “পুি� �িত�ান” নােম ঢাকা িব�িবদ�ালেয় একিট ইনি�িটউট �িতি�ত হয়, যা পরবত�ীকােল নাম 

পিরবিত�ত হেয় ‘পুি� ও খাদ� িব�ান ইনি�িটউট’ করা হয়। 

�াথিমক পয�ােয় এই ইনি�িটউেট পুি� ও খাদ�িব�ান স�িক�ত গেবষণা এবং জাতীয় ও মাঠ পয�ােয় হােত কলেম 

পুি� িশ�া ও �িশ�ণ �দওয়া হেতা। পাশাপািশ পুি� ও খাদ�িব�ান স�িক�ত উ�তর িডি�  �যমন- এম. িফল. ও 
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িপএইচ. িড. �কাস� পিরচালনা করা হত। পরবত�ীকােল ১৯৯১ সাল �থেক িথিসসসহ মা�াস� িডি� ও ১৯৯৭ সাল �থেক 

৪ বৎসর �ময়ািদ পুি� ও খাদ�িব�ান িবষেয় িব. এসিস. অনাস� �কাস� চালু করা হয়।   

এছাড়াও উ�তর গেবষণার মাধ�েম বাংলােদেশ পুি�র সািব�ক অব�া িন�পণ এবং তৎসং�া� �িশ�ণ, পুি� ও অপুি� 

স�েক� �মৗিলক ধারণা, জ�ির অব�ায় পুি� পিরিচিত, �ত�� পুি� কায��রম, দুেয�াগকালীন অব�ায় পুি�গত ��িত, 

জ�ির অব�ায় িশ�র খাদ� ও পুি� উ�য়ন িবষেয় �িশ�ণ �দান, িশ�া উপকরণ �তির, জাতীয় ও আ�জ�ািতক 

�িত�ােনর সে� িবষয়গত কম�সংেযাগ গেড় �তালা এবং �সিমনার, িসে�ািজয়াম, কনফােরে�র আেয়াজন করা।  

এ ছাড়াও িনউি�শনাল বােয়ােকিমি�, ি�িনক�াল িনউি�শন, ফুড সাই�, কিমউিনিট িনউি�শন, িনউি�শন এডুেকশন, 

ডােয়েটিটকস ইত�ািদ সংি�� িবষেয় ল�াবেরটির এবং মাঠ পয�ােয় ছা�-ছা�ীরা এবং িশ�করা গেবষণা কাজ সুনােমর 

সে� কের আসেছন। একইভােব এ ইনি�িটউেট ‘বাংলােদশ জান�াল অব িনউি�শন’ নােম একিট গেবষণা জান�াল 

�কািশত হেয় আসেছ। 

এই ইনি�িটউেটর �িথতযশা িশ�কগণ িবিভ� ম�ণালয় এবং জাতীয় ও আ�জ�ািতক সং�ায় পুি� ও খাদ�িব�ান 

িবষেয় আম�ণমূলকভােব পরামশ� িদেয় জাতীয়ভােব বাংলােদেশর উ�য়েন উে�খেযাগ� অবদান রাখেছন। 

সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট (১৯৭৩) 

 

অধ�াপক তাহিমনা আখতার 

পিরচালক 

জািতসংেঘর সুপািরশ ও �ত�� সহেযািগতায় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র কনি�টু�েয়� কেলজ িহেসেব “িদ কেলজ অব 

�সাশ�াল ওেয়লেফয়ার এ� িরসাচ� �স�ার” নােম ১৯৫৮-৫৯ িশ�াবষ� হেত এ ইনি�িটউেটর �গাড়াপ�ন হয়। ১৯৭৩ 

সেনর �ফ�য়াির মােস কেলজিটেক সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট নােম ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অ�ভু�� করা 

হয়।  

ঢাকার গভ. িনউ-মােক�েটর পি�েম বড�ার গাড� বাংলােদশ (িবিজিব) ৩ ন�র �গেটর সি�কটবত�ী এলাকায় ২িট িতন 

তলা ভবন িনেয় ইনি�িটউটিট অবি�ত।  

সমাজকল�াণ িবষেয় স�ান �কাস� (৪ বছর �ময়ািদ), মা�াস� �কাস� (১ বছর �ময়ািদ), ইভিনং মা�াস� ��া�াম (২ বছর 

ও ১ বছর �ময়ািদ), ৪ িট ��শালাইজড মা�াস� ��া�াম (১ বছর �ময়ািদ), এম. িফল. এবং িপএইচ. িড. কায��ম  

এখােন চালু আেছ। এ ছাড়াও সমাজকল�াণ/সমাজকম� িবষেয় গেবষণা কম� পিরচালনা করা ইনি�িউেটর মূল িশ�া 

কায��ম। অন�ান� কায��ম হে� সমাজ উ�য়ন িবষেয় �িশ�ণ �দান, িশ�া উপকরণ �তির, জাতীয় ও আ�জ�ািতক 

�িত�ােনর সে� কম�স�ক� গেড় �তালা এবং �সিমনার, িসে�ািজয়াম, কনফােরে�র আেয়াজন করা ও �কাশনার 

মাধ�েম সমাজকল�াণ/সমাজকম� িবষয়িটেক জনি�য় কের �তালা।    

ইনি�িটউট বাংলা ও ইংেরিজ িদ জান�াল অব �সাশ�াল �ডভলপেম� শীষ�ক জান�াল িনয়িমত �কাশ করেছ। 
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ইনি�িটউেট �সিমনার ক�, শীতাতপ িনয়ি�ত কি�উটার ল�াব, ২৫০ আসন িবিশ� অিডেটািরয়াম এবং �ায় 

৩০,০০০ (ি�শ হাজার) বই ও জান�ােল সমৃ� বৃহৎ একিট লাইে�ির রেয়েছ।   

 

সমাজ কল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট এবং ‘বাংলােদশ কাউি�ল ফর �সাস�াল ওয়াক� এডুেকশন’-এর 

�যৗথ উেদ�ােগ ‘Globalization of Social Work Education, Practice and Social policy in 

South Asian Region’ শীষ�ক ২িদন ব�াপী আ�জ�ািতক সে�লন ১৪ মাচ� ২০১৯ নবাব নওয়াব 

আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন অনুি�ত হয়। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক সে�লেনর আনু�ািনক উে�াধন কেরন। 

 

Institute of Social Welfare and Research 

This institute started its journey in 1958-59 academic session as a constituent college, with the 

name of The College of Social Welfare and Research, of the University of Dhaka with the 

recommendation and direct cooperation of the United Nations. The college was merged with 

the University of Dhaka as an institute with the name Institute of Social Welfare and Research 

in February 1973.     

The institute is situated beside the Border Guard Bangladesh’s (BGB) gate no. 3 and in the 

west of New Market, Dhaka. 

Presently this institute offers a four-year Bachelor (honours) degree, a one-year Masters 

degree, a two-year M. Phil degree and Ph. D degree in social welfare. This institute is also 

running two evening masters degree programmes (two-year and one-year) and four 

specialized masters degree programmes (one-year). Besides, one of this institute’s key 

academic activities is to run research works on social welfare/social work. The other activities 

include providing training on social development, producing educational equipment, building 

working relationship with national and international institutions/organizations, arranging 
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seminars, symposiums and conferences, and making Social Welfare/Social Work popular 

through publications. 

The institute has been regularly publishing a journal both in English and Bengali titled The 

Journal of Social Development. 

There are a seminar room, a computer lab and a large auditorium with the capacity of 250 

people’s sitting arrangement. All of them are well equipped with modern facilities including 

air-conditioning.  A large library with a rich collection of about 30,000 books and journals is 

also there in this institute.  

আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট (১৯৭৪) 

 

অধ�াপক ড. িশিশর ভ�াচায�� 

পিরচালক 

১৯৭৪ সােলর জুলাই মাস �থেক ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সংিবিধব� সাতিট �িত�ােনর একিট �িত�ান িহেসেব আধুিনক 

ভাষা ইনি�িটউট-এর যা�া �� হয়। চার দশেকরও �বিশ সময় ধের আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট িশ�াথ�ীেদর নতুন 

ভাষা িশিখেয় নতুন সং�ৃিতর সং�েশ� আনার �েচ�া চািলেয় আসেছ। আধুিনক ভাষা ইনি�িটউেটর সম� ��া�াম 

এবং কায�কলােপর অনুেমাদেনর �পছেন আেছ একিট �বাড� অফ গভন�র� , যার �চয়ারপাস�ন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

মাননীয় উপাচায�। বত�মােন আমােদর ইনি�িটউেট িশ�াথ�ীেদর ১৪িট ভাষায় ৪িট িডে�ামা (জুিনয়র সািট�িফেকট, 

িসিনয়র সািট�িফেকট, িডে�ামা এবং উ� িডে�ামা) �কাস� করার সুেযাগ �দওয়া হে�। পাশাপািশ আধুিনক ভাষা 

ইনি�িটউট-�ত িশ�াথ�ীেদর ইংেরিজ, ফরািস, চীনা ও জাপািন ভাষায় �াতক িডি� অজ�ন করার সুেযাগ রেয়েছ। 

এছাড়া রেয়েছ �েফশনাল এম. এ. ইন ই. এল. িট. ��া�াম। আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট �থেক �িত বছর একিট 

িরসাচ� জান�াল �কািশত হয় যা আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট পি�কা নােম পিরিচত। 

Institute of Modern Languages 

The Institute of Modern Languages was established on 1 July 1974. According to the 6th 

statutes of the Dhaka University Order 1973, the institute functions under the executive and 

academic authorities of the Syndicate and the Academic Council of the University. The main 

aims and objective of the institute are (i) to promote and provide facilities for the study of 

modern languages; (ii) to provide teaching, training and guidance in order to prepare 

candidates for the Certificate of Proficiency, Diploma of Arts in modern languages, and for 

such other diplomas and degrees that may be decided upon by the University; (iii) to provide 
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such other services and facilities for training as may meet the needs of linguistic scholars, 

foreign services personnel and others. At present the Institute offers 1-year non-degree 

courses (120 hours each course) on Bangla (only of the foreigners), Arabic, Chinese, Korean, 

English, French, German, Italian, Japanese, Persian, Russian, Spanish, Turkish and Hindi 

language courses. In addition to the above courses, M. Phil, Ph. D programmes and 18-months 

MA in ELT is available at the Institute. Besides, short courses on various languages are also 

offered. A research journal is also published once a year by the Institute. 

 

 

�া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট (১৯৯৮) 

 

অধ�াপক ড. নাসিরন সুলতানা 

পিরচালক 

�া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট (আইএইচই) ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র একিট �ত� ইনি�িটউট এবং �দেশর একমা� �িত�ান 

�যখােন �া�� অথ�নীিত িবষেয় িশ�া �দওয়া হয়। �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়, ঢাকা িব�িবদ�ালয় এবং 

িডপাট�েম� অফ ই�ারন�াশনাল �ডেভলপেম� (িডএফআইিড) এর �যৗথ উেদ�ােগ ১৯৯৮ সােল �া�� অথ�নীিত 

ইনি�িটউট �িতি�ত হয়। �া�� অথ�নীিতেত মূলত �া�� খােত িকভােব দ�তার সােথ কম খরেচ �া�� �সবা �দওয়া 

যায় এ লে�� �া�� �সবার কায�কািরতা মূল�ায়েনর িবিভ� প�িত এবং িবিভ� �দেশর �া��নীিত িবষয়ক িশ�া �দওয়া 

হয়, যা এেদেশ �া�� খােতর �সবার মান বাড়ােনার জন� অতীব �েয়াজন। এই ইনি�িটউট �াতক ও �াতেকা�র  

িডি� �দােনর পাশাপািশ �া�� অথ�নীিত ও এ স�িক�ত িবষেয় �েফশনাল ��িনং �দান ও গেবষণা পিরচালনা কের 

থােক। 

�া�� অথ�নীিত ইনি�িটউেটর গেবষণা�েলা �া��বীমা ও অথ�ায়েনর নতুন উৎস, �া�� খােতর িবিভ� কায��েমর 

�ভাব, নানা ধরেনর �রােগর �ভাব ও অথ�ৈনিতক �বাঝা, �া�� খােতর �যুি� এবং �া�� ব�ব�ার কায�কািরতা মূল�ায়ন 

ইত�ািদেক �ক� কের পিরচািলত হয়। এছাড়াও পুি�, পিরবার পিরক�না, সামািজক সুর�া কম�সূিচ, খাদ� সুর�া, 

ফাম�ােকা ইকেনািম�, িচিকৎসাবজ�� ব�ব�াপনাসহ পিরেবশগত �া�� ইত�ািদ িবষেয়ও �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট 

গেবষণা পিরচালনা কের। 

দ�তার সােথ �া�� খাত পিরচালনার লে�� এই ইনি�িটউট িবিভ� উ�াবনী কায��ম পিরচালনা কের, �যমন: �দেশ 

�থমবােরর মত িশ�াথ�ীেদর জন� �গা�ী�া�� বীমাচালুর ��ে� পিথকৃৎ িহেসেব �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট ভূিমকা 

পালন কের। 
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Institute of Health Economics (1998) 

The Institute of Health Economics (IHE) is a unique establishment under the auspices of the 

University of Dhaka. The Institute of Health Economics (IHE) was established in June 1998 

with the collaborative support of the Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW), the 

University of Dhaka and the Department for International Development (DFID), The institute 

offers undergraduate and post-graduate degrees as well as professional training and research 

in Health Economics and related areas. 

IHE’s research covers all the issues of health economics related to the six building blocks of 

the health systems: service delivery; health workforce; health information systems; access to 

essential medicines; healthcare financing; health sector leadership and governance. Our 

research has a focus on health insurance and innovative financing, impact evaluation of 

interventions in heath sector, economic analysis of disease burdens and health concerns, 

health technology and efficiency assessment of health systems. Other research areas include 

nutrition, family planning, social safety net, food safety, pharmacoeconomics and 

environmental health including medical waste management. 

IHE is also associated with different innovative activities for better performance of health 

system, for example, IHE played the pioneering role in introducing group health insurance for 

the students of Dhaka University. 

তথ� �যুি� ইনি�িটউট (২০০১) 

 

ড. �মাহা�দ শিফউল আলম খান 

পিরচালক 

তথ� �যুি�েত দ� জনবল সৃি�র উে�েশ� ২০০১ সেন তৎকালীন কি�উটার �ক�েক (�ািপত ১৯৮৫) �পা�িরত 

কের তথ� �যুি� ইনি�িটউট (ইনি�িটউট অফ ইনফরেমশন �টকেনালিজ-আইআইিট) �িত�া করা হয়। ইনি�িটউেট 

Bachelor of Science in Software Engineering (BSSE), (ক-ইউিনেটর অধীেন ভিত�কৃত, �াতক- স�ান) ও 

Master of Science in Software Engineering (MSSE) �কােস� পাঠদান করা হয়। এম. িফল ও িপএইচিড 

�কােস� িশ�াথ�ীেদর ভিত� �নয়া হয়। এছাড়া ইনি�িটউেট Master in Information Technology (MIT) ও Post 

Graduate Diploma in Information Technology (PGDIT) �কাস� চালু রেয়েছ। BSSE & MSSE�কােস�র মূল 

িবষয় হেলা Software Engineering। কম�সং�ােনর িবষয়িট িবেবচনা কের ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তথ� �যুি� 
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ইনি�িটউট বাংলােদেশ সব��থম Software Engineering িবষয়িট চালু কের। িশ�াথ�ীরা তথ� �যুি�র িবিভ� িবষেয় 

তাি�ক ও ব�বহািরক �ান অজ�ন কের থােক। এছাড়া ইনি�িটউেটর ছা�/িশ�ক ও গেবষকগণ নতুন নতুন গেবষণা 

ও সরকারী িবিভ� নীিত িনধ�ারণী িবষেয় মূল�বান মতামত �দান কের আসেছ। খ�কার �মাকাররম �হােসন িব�ান 

ভবন এলাকায় (িব�ান ��াগার সংল�) উ�র পি�ম �কােণ লাল িসরািমক ইেটর চার তলা ভবনিট তথ� �যুি� 

ইনি�িটউট। িশ�াথ�ীেদর ৭িট শীতাতপ িনয়ি�ত ল�ােবর মাধ�েম পাঠদান করা হয়। এছাড়া চতুথ� বষ� �াতক (স�ান) 

�কােস�র িশ�াথ�ীেদর Industry attachment এর �েয়াজেন িবিভ� �িত�ােন Internship এ পাঠােনা হয়।  

Institute of Information Technology (IIT) 

To create efficient manpower in information technology, the Institute of Information 

Technology was established in June 2001 by converting the erstwhile Computer Centre (estd. 

in 1985). The Institute offers Bachelor of Science in Software Engineering (BSSE-students 

admitted under KA-Unit Honours admission test) and Master of Science in Software 

Engineering (MSSE) degrees. Besides the institute offers Master in Information Technology 

(MIT) and Post Graduate Diploma in Information Technology (PGDIT). IIT also offers M. Phil 

and Ph. D courses. The main theme of BSSE and MSSE is Software Engineering. Considering 

the market demand of IIT, the Institute has embarked on spreading software engineering 

education in the country. The students of IIT gain practical knowledge of various issues of 

information technology. Besides, the students, teachers and researchers of IIT are involved in 

up to date research and provide their valuable opinion in the policy and decision making 

issues of the state. The four-storey red ceramic IIT Building is in the north-western corner of 

Dhaka University Science Library and Khondker Mukarram Hossain Science Building area. The 

Institute has seven computer laboratories. The fourth year Honours students are sent to 

different organizations for industry attachment to complete their Internship. 
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শি� ইনি�িটউট (২০১০) 

 

অধ�াপক ড. সাইফুল হক 

পিরচালক 

নবায়নেযাগ� শি� িবষয়ক গেবষণা কায��ম চালােনা, জাতীয় ও আ�জ�ািতক ��ে� নবায়নেযাগ� শি�র স�সারণ, 

সরকাির ও �বসরকাির ��ে� নবায়নেযাগ� শি� �যুি� ব�বহাের নীিত িনধ�ারণ এবং এ িবষেয় �দেশ দ� জনবল 

�তিরর লে�� ঢাকা িব�িবদ�ালেয় ২০১১ সােল ‘নবায়নেযাগ� শি� ইনি�িটউট’ �িতি�ত হয়। 

পরবত�ীেত ২০১৩ সােল িসি�েকেটর ১০/১১/২০১৩ তািরেখর সভায় ‘নবায়নেযাগ� শি� ইনি�িটউট’ নামিট পিরবত�ন 

কের ‘শি� ইনি�িটউট’ (Institute of Energy) নামকরণ করা হয়। 

অ� ইনি�িটউেটর অধীেন নবায়নেযাগ� শি� �যুি� িবষেয় ২০১১-২০১২ িশ�াবষ� হেত MS in Renewable 

Energy Technology (MRET) �কাস� এবং ২০১৬-২০১৭ িশ�াবষ� হেত ইনি�িটউেটর পিরচালনায় Professional 

MS in Renewable Energy Technology (PMRET) �কাস� চালু করা হয়। এছাড়া নবায়নেযাগ� শি� �যুি� 

িবষেয় এম.িফল ও িপএইচ.িড ��া�ােম গেবষকেদর ভিত� করা হয় এবং ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ছা�-ছা�ী ও 

বিহরাগতেদর ��েময়ািদ �িশ�ণ �কাস� �দান করা হেয় থােক। 

ইনি�িটউেটর পিরচালনায় নবায়নেযাগ� শি� �যুি� িবষেয়র উপর জাতীয় �সিমনার ও �দশ�নীর আেয়াজন করা হয় 

এবং ENERZINE নােম জান�াল ও ‘বাংলােদশ নবায়নেযাগ� শি� বাত�া’ �কাশ করা হয়। 

Institute of Energy 

The Institute of Renewable Energy, University of Dhaka was first established in 2011 with a 

view to conducting academic and research activities in the field of renewable energy as well 

as to develop skilled workforce for the emerging energy sector of Bangladesh. 

Later in 2013, with the approval of the Syndicate (meeting held on 10.11.2013) of University of 

Dhaka, the name of the institute was changed to Institute of Energy. 

From 2011-2012 session the institute is conducting MS in Renewable Energy Technology 

(MRET) course and from 2016-2017 Professional MS in Renewable Energy Technology (PMRET) 

course. The institute also offers M. Phil and Ph. D programmes in Renewable Energy 

Technology for the students and conducts several short courses/training programmes for 

officials of the power sector of the country. 
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The institute organizes national renewable energy expo and publishes energy 

magazine/journal to promote and share the technical knowledge among the relevant 

stakeholders.  

ইনি�িটউট অব িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� 

ভালনােরিবিলিট �ািডজ (২০১২) 

    

  

 

 

 

 

অধ�াপক ড. মাহবুবা নাসরীন 

পিরচালক 

দুেয�াগ, আপদ এবং এর সােথ স�িক�ত িবিভ� িবষয় �যমন িব� উ�ায়ন, িবপ� পিরেবশ ও জলবায়ু পিরব�তনজিনত 

িভ�তার কারেণ দুেয�াগ ব�ব�াপনােক একিট সামি�ক িবষয় িহেসেব পঠন-পাঠেনর জন� �ত� িডিসি�ন �িত�া িছল 

সমেয়র দািব। দুেয�াগ ব�ব�াপনা সং�া� �ান, দ�তা ও �ািত�ািনক িশ�া �সােরর লে�� ২০০৯ সােলর �সে��র 

মােস গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সমি�ত দুেয�াগ ব�ব�াপনা কম�সূিচর (CDMP) সহায়তায় ঢাকা িব�িবদ�ালেয় 

�স�ার ফর িডজা�ার অ�া� ভালনােরিবিলিট �ািডজ নােম একিট �ক� �িতি�ত হয়। পরবত�ীেত ২০১১ সােলর ১৫ 

িডেস�র এিট ইনি�িটউট অব িডজা�ার ম�ােনজেম� অ�া� ভালনােরিবিলিট �ািডজ নােম িসি�েকেটর অনুেমাদন 

লাভ কের। ইনি�িটউেট িশ�াথ�ীেদর জন� অত�াধুিনক িডিজটাল �াস �ম, সমৃ� লাইে�ির, অত�াধুিনক কি�উটার 

ল�াব, িজআইএস ল�াবেরটিরসহ িবিভ� সহিশ�া কায��ম চালু আেছ। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর দুেয�াগ 

ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় এবং ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মেধ� সমেঝাতা �ারক �মাতােবক ইনি�িটউেটর ব�ােচলর অব 

িডজা�ার ম�ােনজেম� (িবিডএম) ��া�ােমর িশ�াথ�ীরা ২০১৬ সাল �থেক ই�ান�শীেপর মাধ�েম গেবষণা কায��ম 

স�াদন কের আসেছ যা দুেয�াগ ব�ব�াপনা সং�া� জাতীয় নীিত িনধ�ারেণ ���পূণ� অবদান রাখেছ। ইনি�িটউেটর 

িশ�ক ও িশ�াথ�ীরা জাতীয় এবং আ�জ�ািতক পয�ােয় দুেয�াগ ব�ব�াপনা স�িক�ত িবিভ� সভা, �সিমনার, 

িসে�ািজয়াম ও কম�শালায় দ�তা এবং সুনােমর সােথ ইনি�িটউেটর �িতিনিধ� কের আসেছ। অন�িদেক 

ইনি�িটউট �জ�ার ও দুেয�াগ িবষয়ক Gender & Disaster Network এর কাি� হাব পিরচালনা করেছ এবং 

GRRIPP িশেরানােম �নটওয়াক� পিরচালনার মাধ�েম দি�ণ এিশয়ায় �নতৃ� �দান করেছ। 
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ইনি�িটউট অব িজজা�ার ম�ােনজেম� অ�া� ভালনােরিবিলিট �ািডজ এবং ISPRS-এর �যৗথ 

উেদ�ােগ ‘পিরেবশ, দুেয�াগ ও �া��’ িবষয়ক িতনিদন ব�াপী এক আ�জ�ািতক িসে�ািজয়াম ১৮ 

িডেস�র ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন অনুি�ত হয়। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান এই িসে�ািজয়ােমর আনু�ািনক উে�াধন কেরন। 

�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন দুেয�াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালেয়র �িতম�ী ডা. �মা. 

এনামুর রহমান এমিপ। 

Institute of Disaster Management and Vulnerability Studies 

Being blighted by the plethora of disasters, hazards, and issues of comprehensive aftermaths 

of global warming, adverse environment, and climatic variability, the quintessential urgency 

to launch a discipline aiming at addressing the holistic approaches of disaster management 

was a logical demand of the time. With a view to imparting knowledge, skills and academic 

training, and being supported by the Comprehensive Disaster Management programme 

(CDMP) of the Government of Bangladesh, the Center for Disaster and Vulnerability Studies 

started journey on September 2, 2009 at the University of Dhaka. Later, the Institute of 

Disaster Management and Vulnerabilities Studies was established on December, 15, 2011 upon 

the approval of the Syndicate of the University of Dhaka. The institute holds a congenial 

academic environment for the students with digital classrooms, computer and GIS lab, 

enriched library and different clubs for performing co-curricular activities. Through MoU 

between the MoDMR, GoB, and DU, the students of the institute have been engaged in field 

level research since 2016 and are significantly been contributing to the national policy on 

disaster management. The faculties, students are representing at national and international 

level meetings, seminars, symposiums and workshops. This institute is also leading the 

Gender and Disaster Network, Bangladesh and GRRIPP network in South Asia. 
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ইনি�িটউট অব �লদার ইি�িনয়ািরং 

এ� �টকেনালিজ (২০১১) 

 

অধ�াপক ড. �সয়দ �মা. শামছুি�ন 

পিরচালক 

গত ২১-০৬-২০১১ তািরেখ কেলজ অব �লদার �টকেনালিজেক ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অিধভু� কের “ইনি�িটউট অব 

�লদার ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ” নামকরণ করা হয়।  

১৯৭৯-১৯৮০ িশ�াবষ� �থেক ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অধীেন ৪ বছর �ময়ািদ িব. এসিস. ইন �লদার �টকেনালিজ �কাস� 

চালু করা হয় এবং ইনি�িটউটেক “বাংলােদশ কেলজ অব �লদার �টকেনালিজ”-�ত উ�ীত করা হয়।  

িশ�া ম�ণালয় ১৯৯৮-১৯৯৯ �সশন �থেক িব. এসিস. ইন �লদার �টকেনালিজ �কােস�র পাশাপািশ িব. এসিস. ইন 

ফুটওয়�ার ও িব. এসিস. ইন �লদার ��াডা�� �টকেনালিজ চালু কের। উি�িখত �কাস��েলা ২০০৬-২০০৭ িশ�াবষ� 

হেত িব. এসিস. ইন �লদার ইি�িনয়ািরং, িব. এসিস. ইন ফুটওয়�ার ইি�িনয়ািরং এবং িব. এসিস. ইন �লদার ��াডা�� 

ইি�িনয়ািরং িহেসেব �ীকৃিত �দয়া হয়। বত�মােন ইনি�িটউেট ৫িট ব�ােচ সব�েমাট ৭২৯ জন ছা�-ছা�ী অধ�য়নরত। 

ইনি�িটউেট ১৯ জন পূণ�কালীন িশ�ক িনেয়ািজত আেছন। এছাড়াও িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক ১৬ জন খ�কালীন িশ�ক 

িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। 

বািণজ� ম�ণালেয়র অ�গ�ত �ক� “বাংলােদশ ইেকােনািমক ��াথ ��া�াম”-এর আওতায় �লদার সািভ�স �স�ােরর 

মাধ�েম ইনি�িটউট অব �লদার ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ-এর িফিজক�াল ও �কিমক�াল ল�াবেরটিরেক আ�জ�ািতক 

মান স�ত করার লে�� এি�িডেটমেনর কাজ চলেছ। এরই পিরে�ি�েত উ� ল�াবেরটিরসমূেহর �বশিকছু য�পািতেক 

ক�ািলে�শন করা হেয়েছ। 
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একােডিমক ��া�াম 

 

কলা অনুষদ 

 

বাংলা িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ 
�� ১৮-০৩-২০২০ 

�শষ ২৫-০৩-২০২০ 
২৩-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২৯ ২০-০৫-২০২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 
�� ২৪-০৯-২০২০  

�শষ ০১-১০-২০২০ 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ 
�� ১৮-০৩-২০২০ 

�শষ ২৫-০৩-২০২০ 
২৩-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২৯ ২০-০৫-২০২০ 

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 
�� ২৪-০৯-২০২০  

�শষ ০১-১০-২০২০ 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ 
�� ১৮-০৩-২০২০ 

�শষ ২৫-০৩-২০২০ 
২৩-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 
�� ২৪-০৯-২০২০  

�শষ ০১-১০-২০২০ 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ 
�� ১৮-০৩-২০২০ 

�শষ ২৫-০৩-২০২০ 
২৩-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 
�� ২৪-০৯-২০২০  

�শষ ০১-১০-২০২০ 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ 

এম. এ. ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ 
�� ১৮-০৩-২০২০ 

�শষ ২৫-০৩-২০২০ 
২৩-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২০-০৫-২০২০ 

এম. এ. ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 
�� ২৪-০৯-২০২০  

�শষ ০১-১০-২০২০ 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ 
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ইংেরজী িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

২য় বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

৩য় বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

৪থ� বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

�াতেকা�র ২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

 

আরবী িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� (স�ান) ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ২৮-০৬-২০২০ 

১ম বষ� (স�ান) ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৮-০৭-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ 

২য় বষ� (স�ান) ৩য় �সিম�ার ২০১৯-২০ ১৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ২৯-০৬-২০২০ 

২য় বষ� (স�ান)৪থ�  �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৮-০৭-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৩-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

৩য় বষ� (স�ান) ৫ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ১৫-০১-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� (স�ান) ৬� �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৮-০৭-২০২০ ১০-০৯-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� (স�ান) ৭ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ১৫-০১-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 

৪থ�  বষ� (স�ান) ৮ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৮-০৭-২০২০ ১০-০৯-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৩-১১-২০২০ ০২-১২-২০২০ 

এম.এ (িলটােরচার/এএলিট) ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ১৫-০১-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ০৪-০৭-২০২০ 

এম.এ (িলটােরচার/এএলিট) ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ০৮-০৭-২০২০ ১০-০৯-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ 
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ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 

(১৪তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ এি�ল, ২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার 

(১৪তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ অে�াবর, ২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

(১৩তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ এি�ল, ২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার 

(১৩তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০৭-২০২০ অে�াবর, ২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 

(১২তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০২০ এি�ল, ২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার 

(১২তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০৭-২০২০ অে�াবর, ২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 

(১১তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০১-২০২০ এি�ল, ২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার 

(১১তম ব�াচ)-২০২০ 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০৭-২০২০ অে�াবর, ২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

এম এ ১ম �সিম�ার (১০ম 

ব�াচ)-২০২০ 
২০১৫-২০১৬ ০৫-০১-২০২০ এি�ল, ২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

এম এ ২য় �সিম�ার (১০ম 

ব�াচ)-২০২০ 
২০১৪-২০১৫ ০৫-০১-২০২০ অে�াবর, ২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

এম িফল ১ম পব� িলিখত ২০১৮-২০১৯ ০৩-০৩-২০১৯ �েযাজ� নয় ৩১-১২-২০১৯ ২০-০২-২০২০ ২৯-০২-২০২০ 

এম িফল ২য় পব� িথিসস ২০১৮-২০১৯ 
 

�েযাজ� নয় 
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উদু� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০৩-০২-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ০৪-০৭-২০২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ০৫-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০৬-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ০৬-০৭-২০২০ 

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১০-০৯-২০২০ ০৫-১১-২০২০ ১৬-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০৬-০১-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ১১-০৭-২০২০ 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ০৫-০৯-২০২০ ০৫-১১-২০২০ ১৭-১১-২০২০ ১২-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০৬-০১-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ৯-০৭-২০২০ 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ০৫-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

এম.এ ১ম �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০৩-০২-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ১১-০৭-২০২০ ০৫-০৮-২০২০ ২০-০৮-২০২০ 

এম.এ ২য় �সিম�ার-২০২০ ২০১৯-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩০-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ 

 

সং�ৃত িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� স�ান ১ম �সিম�ার 

পরী�া ২০২০ 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

১ম বষ� স�ান ২য় �সিম�ার 

পরী�া ২০২০ 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ �সে��র ২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ 

২য় বষ� িবএ স�ান ৩য় �সিম�ার 

পরী�া ২০২০ 
২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৭-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

২য় বষ� িবএ স�ান ৪থ� �সিম�ার 

পরী�া ২০২০ 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ �সে��র ২০২০ ১২-১১-২০২০ ২৩-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ 

৩য় বষ� িবএ স�ান ৫ম �সিম�ার 

পরী�া ২০২০ 
২০১৭-২০১৮ ০১-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ১৩-০৫-২০২০ 

৩য় বষ� িবএ স�ান ৬� �সিম�ার 

পরী�া ২০২০ 
২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০২০ �সে��র ২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� িবএ স�ান ৭ম �সিম�ার 

পরী�া ২০২০ 
২০১৬-২০১৭ ০১-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৭-০৪-২০২০ ১৩-০৫-২০২০ 

৪থ� বষ� িবএ স�ান ৮ম �সিম�ার ২০১৬-২০১৭ ০২-০৭-২০২০ �সে��র ২০২০ ১২-১১-২০২০ ২৩-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 



164 
 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

পরী�া ২০২০ 

এমএ ২য় �সিম�ার পরী�া 

২০২০ 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ১২-১২-২০২০ 

 

 

পািল ও বুি�� �ািডজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 

২০১৯-২০২০ 

িশ�াবষ�, 

১৪ তম ব�াচ 

০৫-০১-২০২০ ২৬-০২-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৫-২০২০ ০৬-০৬-২০২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার 

২০১৯-২০২০ 

িশ�াবষ�, 

১৪ তম ব�াচ 

০৫-০৭-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ২৮-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ২২-১২-২০২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

২০১৮-২০১৯ 

িশ�াবষ�, 

১৩ তম ব�াচ 

০৫-০১-২০২০ ২৬-০২-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৫-২০২০ ০৬-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার 

২০১৮-২০১৯ 

িশ�াবষ�, 

১৩ তম ব�াচ 

০৫-০৭-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ২৮-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ২২-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 

২০১৭-২০১৮ 

িশ�াবষ�, 

১২ তম ব�াচ 

০৫-০১-২০২০ ২৬-০২-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৫-২০২০ ০৬-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার 

২০১৭-২০১৮ 

িশ�াবষ�, 

১২ তম ব�াচ 

০৫-০৭-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ২৮-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ২২-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 

২০১৬-২০১৭ 

িশ�াবষ�, 

১১ তম ব�াচ 

০৫-০১-২০২০ ২৬-০২-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৫-২০২০ ০৬-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার 

২০১৬-২০১৭ 

িশ�াবষ�, 

১১ তম ব�াচ 

০৫-০৭-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ২৮-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ২২-১২-২০২০ 

এম.এ ১ম পব� 

২০১৫-২০১৬ 

িশ�াবষ�, 

১০ তম ব�াচ 

০৫-০১-২০২০ ২৬-০২-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৫-২০২০ ০৬-০৬-২০২০ 

এম.এ ২য় পব� ২০১৫-২০১৬ ০৫-০৭-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ২৮-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ২২-১২-২০২০ 
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িশ�াবষ�,  

১০ তম ব�াচ 

এম.িফল ১ম পব� 
২০১৯-২০২০ 

িশ�াবষ� 
০৫-০১-২০২০ 

     

 

 

ইিতহাস িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� স�ান (১৪তম ব�াচ) ১ম 

িসেম�ার পরী�া �কাস� নং ১১১, ১১২, 

১১৩ 

২০১৯ ১-১-২০২০ ২৩-২-২০২০ ৯-৪-২০২০ ২৬-৪-২০২০ ৪-৫-২০২০ 

১ম বষ� স�ান (১৪তম ব�াচ) ২য় 

িসেম�ার পরী�া �কাস� নং ১২১, ১২২, 

১২৩ 

২০১৯ ২-৭-২০২০ ২-৯-২০২০ ১৪-১০-২০২০ ৩-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 

 

 

দশ�ন িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� িব.এ. অনাস� ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০৭-০১-২০ ২৪-০২-২০ ৩০-০৪-২০ ০৯-০৬-২০ ১৭-০৬-২০ 

১ম বষ� িব.এ. অনাস� ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০ ০৭-০৯-২০ ৩১-১০-২০ ১২-১১-২০ ২১-১১-২০ 

২য় বষ� িব.এ. অনাস� ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০ ২৪-০২-২০ ৩০-০৪-২০ ০৮-০৬-২০ ১৬-০৬-২০ 

২য় বষ� িব.এ. অনাস� ৪থ� 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০ ০৭-০৯-২০ ৩১-১০-২০ ১৫-১১-২০ ২৪-১১-২০ 

৩য় বষ� িব.এ. অনাস� ৫ম 

�সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০ ২৩-০২-২০ ৩০-০৪-২০ ০৭-০৬-২০ ২১-০৬-২০ 

৩য় বষ� িব.এ. অনাস� ৬� 

�সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ৩১-১০-২০ ১১-১১-২০ ২৩-১১-২০ 

৪থ� বষ� িব.এ. অনাস� ৭ম 

�সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০১-২০ ২৩-০২-২০ ৩০-০৪-২০ ০৮-০৬-২০ ২২-০৬-২০ 

৪থ� বষ� িব.এ. অনাস� ৮ম 

�সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ৩১-১০-২০ ১০-১১-২০ ২২-১১-২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

এম. এ., ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০ ২৩-০২-২০ ৩০-০৪-২০ ০৭-০৬-২০ ২১-০৬-২০ 

এম. এ.,২য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ৩১-১০-২০ ১১-১১-২০ ২৩-১১-২০ 

 

 

ইসলািমক �ািডজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� িব.এ (স�ান)  

১ম �সিম�ার (১৪তমব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ০৫-৩-২০২০ ২০-৪-২০২০ ০৫-৫-২০২০ ১৫-৫-২০২০ 

১ম বষ� িব.এ (স�ান)  

২য় �সিম�ার (১৪তম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ ২১-৬-২০২০ ২১-৮-২০২০ ০৬-১০-২০২০ ২১-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ 

২য় বষ� িব.এ (স�ান)  

৩য় �সিম�ার (১৩তম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ০৫-৩-২০২০ ২০-৪-২০২০ ০৫-৫-২০২০ ১৫-৫-২০২০ 

২য় বষ� িব.এ (স�ান)  

৪থ� �সিম�ার (১৩ তম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ ২১-৬-২০২০ ২১-৮-২০২০ ০৬-১০-২০২০ ২১-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ 

৩য় বষ� িব.এ (স�ান)  

৫ম �সিম�ার (১২তম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ০৫-৩-২০২০ ২০-৪-২০২০ ০৫-৫-২০২০ ১৮-৫-২০২০ 

৩য় বষ� িব.এ (স�ান)  

৬� �সিম�ার (১২তম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ ২১-৬-২০২০ ২০-৮-২০২০ ০৬-১০-২০২০ ২১-১০-২০২০ ০৪-১১-২০২০ 

৪থ� বষ� িব.এ (স�ান)  

৭ম �সিম�ার (১১তম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ০৫-৩-২০২০ ২০-৪-২০২০ ০৫-৫-২০২০ ১৮-৫-২০২০ 

৪থ� বষ� িব.এ (স�ান)  

৮ম �সিম�ার (১১তম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ ২১-৬-২০২০ ২১-৮-২০২০ ০৬-১০-২০২০ ২১-১০-২০২০ ০৪-১১-২০২০ 

এম.এ ১ম �সিম�ার  

(১০ম ব�াচ) (�প-এ ও 

�প-িব) 

২০১৯-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১১-৪-২০২০ ২৫-৫-২০২০ ১০-৬-২০২০ ২৬-৬-২০২০ 

এম.এ ২য় �সিম�ার  

(১০ম ব�াচ) (�প-এ ও 

�প-িব) 

২০১৯-২০২০ ০২-৭-২০২০ ০১-৯-২০২০ ১৮-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১৬-১১-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

এম.িফল ১ম পব� ২০১৯-২০২০ ০১-৪-২০২০ 
 

৩১-৩-২০২১ ১৫-৪-২০২১ ২৯-৪-২০২১ 

 

 

ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� িব. এ. (স�ান) ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ ১০-০৩-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ 

২য় বষ� িব. এ. (স�ান) ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ ১০-০৩-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ 

৩য় বষ� িব. এ. (স�ান) ৫ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ ১২-০৩-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ 

৪থ� বষ� িব. এ. (স�ান) ৫ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ ১২-০৩-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ 

এম. এ. ১ম �সিম�ার (ক,খ 

ও গ শাখা) 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ ০৯-০৩-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১৯-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ 

১ম বষ� িব. এ. (স�ান) ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ২৮-০৮-২০২০ ১৮-১১-২০২০ ২৪-১১-২০২০ ১১-১২-২০২০ 

২য় বষ� িব. এ. (স�ান) ৪থ� 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ২৮-০৮-২০২০ ১৮-১১-২০২০ ২৪-১১-২০২০ ১১-১২-২০২০ 

৩য় বষ� িব. এ. (স�ান) ৬� 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ১৮-১১-২০২০ ২৪-১১-২০২০ ১১-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� িব. এ. (স�ান) ৮ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ১৮-১১-২০২০ ২৪-১১-২০২০ ১১-১২-২০২০ 

এম. এ. ২য় �সিম�ার (ক,খ 

ও গ শাখা) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ০৮-০৯-২০২০ ২১-১২-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

এম িফল ২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ 
  

০১-০২-২০২০ ২০-১২-২০২০ ২৭-১২-২০২০ 
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তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� (স�ান) ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ১০-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

১ম বষ� (স�ান) ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ১১-১০-২০২০ ১৭-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

২য় বষ� (স�ান) ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ১০-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ০৮-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

২য় বষ� (স�ান) ৪থ� 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ১১-১০-২০২০ ১৭-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

৩য় বষ� (স�ান) ৫ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ১০-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৫-০৬-২০২০ ২৭-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� (স�ান) ৬� 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ১১-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৭-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� (স�ান) ৭ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ১০-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ০৫-০৬-২০২০ ২৭-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� (স�ান) ৮ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ১১-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৭-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ 

এম. এ ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ১০-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ২৬-০৫-২০২০ ০৯-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

এম. এ ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ১১-১০-২০২০ ২৩-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ০৭-১২-২০২০ 

এম. িফল ২০১৯-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 
  

২৫-০৮-২০২০ ২৩-১০-২০২০ ০৩-১১-২০২০ 

এম. এ. (ইভিনং)  

জানুয়াির-এি�ল ২০২০ 

�সিম�ার 

২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

এম. এ. (ইভিনং)  

�ম-আগ� ২০২০ 

�সিম�ার 

২০১৯-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ১২-৭-২০২০ ৩১-০৭-২০২০ ০৯-০৮-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ 

এম. এ. (ইভিনং)  

�সে��র-িডেস�র ২০২০ 

�সিম�ার 

২০২০-২০২১ ০৬-০৯-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ১৮-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ ২৬-১২-২০২০ 
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িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� (স�ান) ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ১০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৩-০৬-২০২০ ২৬-০৬-২০২০ 

১ম বষ� (স�ান) ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৮-০৮-২০২০ ২৬-০৯-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ০৯-১২-২০২০ ২৫-১২-২০২০ 

২য় বষ� (স�ান) ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ০৯-০৪-২০২০ ১২-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

২য় বষ� (স�ান) ৪থ� 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৪-০৮-২০২০ ২৫-০৯-২০২০ ২৪-১১-২০২০ ১২-১২-২০২০ ২৬-১২-২০২০ 

৩য় বষ� (স�ান) ৫ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৯-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ১২-০৫-২০২০ ০৬-০৬-২০২০ ২৪-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� (স�ান) ৬� 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ ২৬-০৯-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ০৯-১২-২০২০ ২২-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� (স�ান) ৭ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২৪-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� (স�ান) ৮ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৭-০৮-২০২০ ২৮-০৯-২০২০ ২৭-১১-২০২০ ০৭-১২-২০২০ ২৩-১২-২০২০ 

এম. এ ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ১২-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১২-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২৪-০৬-২০২০ 

এম. এ ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২২-০৮-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ ২১-১২-২০২০ 

 

ভাষািব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িবএ (স�ান) ১ম বষ� ১ম 

�সেম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িবএ (স�ান) ২য় বষ� ৩য় 

�সেম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িবএ (স�ান) ৩য় বষ� ৫ম 

�সেম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িবএ (স�ান) ৪থ� বষ� ৭ম 

�সেম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

এমএ ১ম �সেম�ার ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 
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সংগীত িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া  

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ�/স�ান �থম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ 

তৃতীয় স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২০ 

তৃতীয় স�াহ এি�ল 

২০২০ 

�থম স�াহ �ম 

২০২০ 
তৃতীয় স�াহ �ম ২০২০ চতুথ� স�াহ জুন ২০২০ 

২য় বষ�/স�ান তৃতীয় 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০২০ 

তৃতীয় স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২০ 

তৃতীয় স�াহ এি�ল 

২০২০ 

�থম স�াহ �ম 

২০২০ 
তৃতীয় স�াহ �ম ২০২০ চতুথ� স�াহ জুন ২০২০ 

৩য় বষ�/স�ান প�ম 

�সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০১-০১-২০২০ 

তৃতীয় স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২০ 

তৃতীয় স�াহ এি�ল 

২০২০ 

�থম স�াহ �ম 

২০২০ 
তৃতীয় স�াহ �ম ২০২০ চতুথ� স�াহ জুন ২০২০ 

৪থ� বষ�/স�ান স�ম 

�সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০১-০১-২০২০ 

তৃতীয় স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২০ 

তৃতীয় স�াহ এি�ল 

২০২০ 

�থম স�াহ �ম 

২০২০ 
তৃতীয় স�াহ �ম ২০২০ চতুথ� স�াহ জুন ২০২০ 

�াতেকা�র এম.এ ১ম 

�সিম�ার 
২০১৫-২০১৬ ০১-০১-২০২০ 

তৃতীয় স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২০ 

তৃতীয় স�াহ এি�ল 

২০২০ 

�থম স�াহ �ম 

২০২০ 
তৃতীয় স�াহ �ম ২০২০ চতুথ� স�াহ জুন ২০২০ 

১ম বষ� /স�ান ি�তীয় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

আগ� ২০২০ 

চতুথ� স�াহ 

�সে��র ২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

নেভ�র ২০২০ 

�থম স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

ি�তীয় স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

২য় বষ� /স�ান চতুথ� 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

আগ� ২০২০ 

চতুথ� স�াহ 

�সে��র ২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

নেভ�র ২০২০ 

�থম স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

ি�তীয় স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

৩য় বষ� /স�ান ষ� 

�সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

আগ� ২০২০ 

চতুথ� স�াহ 

�সে��র ২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

নেভ�র ২০২০ 

�থম স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

ি�তীয় স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

৪থ� বষ� /স�ান অ�ম 

�সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০২-০৭-২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

আগ� ২০২০ 

চতুথ� স�াহ 

�সে��র ২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

নেভ�র ২০২০ 

�থম স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

ি�তীয় স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

�াতেকা�র এম.এ ২য় 

�সিম�ার 
২০১৫-২০১৬ ০২-০৭-২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

আগ� ২০২০ 

চতুথ� স�াহ 

�সে��র ২০২০ 

ি�তীয় স�াহ 

নেভ�র ২০২০ 

�থম স�াহ িডেস�র 

২০২০ 

ি�তীয় স�াহ িডেস�র 

২০২০ 
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িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০ ২৩-০২-২০ ১৩-০৪-২০ ২৮-০৪-২০ ১৪-০৫-২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ০৫-১১-২০ ২০-১১-২০ ১০-১২-২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০ ২৩-০২-২০ ১৩-০৪-২০ ২৮-০৪-২০ ১৪-০৫-২০ 

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ০৫-১১-২০ ২০-১১-২০ ১০-১২-২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৭-২০১৮ ০১-০১-২০ ২৩-০২-২০ ১৩-০৪-২০ ২৮-০৪-২০ ১৪-০৫-২০ 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ০৫-১১-২০ ২০-১১-২০ ১০-১২-২০ 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৬-২০১৭ ০১-০১-২০ ২৩-০২-২০ ১৩-০৪-২০ ২৮-০৪-২০ ১৪-০৫-২০ 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার 

(স�ান/িবিবএ/অন�ান�) 
২০১৬-২০১৭ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ০৫-১১-২০ ২০-১১-২০ ১০-১২-২০ 

এম.এ ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০ ২৩-০২-২০ ১৩-০৪-২০ ২৮-০৪-২০ ১৪-০৫-২০ 

এম.এ ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০ ০৬-০৯-২০ ০৫-১১-২০ ২০-১১-২০ ১০-১২-২০ 

এম.িফল ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০ �েজায� নয় ০১-১১-২০ ০১-১২-২০ ২০-১২-২০ 

 

নৃত�কলা িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২২-০৪-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম 

(স�ান) 
২০১৮-২০১৯ ০৮-০১-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২২-০৪-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম 

(স�ান) 
২০১৭-২০১৮ ০৮-০১-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২২-০৪-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

৩য় বষ� ৬� �সিম 

(স�ান) 
২০১৬-২০১৭ ০৮-০১-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২২-০৪-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম 

(স�ান) 
২০১৫-২০১৬ ০৮-০১-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২২-০৪-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ 

১ম বষ� ১ম �সিম 

(এম.এ) 
২০১৪-২০১৫ ২০-১১-২০২০ ২৬-০১-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ১৩-০৪-২০২০ 

 

 

িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০   ২০-০৮-২০২০  ২০-০৯-২০২০ 

 

২য় বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ২৬-০১-২০২০   ১৩-০৯-২০২০  ১৩-১০-২০২০  

৩য় বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ২৩-০২-২০২০   ১২-১০-২০২০  ১২-১১-২০২০  

৪থ� বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ২২-০৩-২০২০   ১২-১১-২০২০  ১৩-১২-২০২০  

এম. এস. ২০১৮-২০১৯ 

ফিলত গিণত : ১৪-০৭-

২০১৯ 

পিরসংখ�ান: 

১৮-০৮-২০১৯ 

পদাথ� : 

০১-০৯-২০১৯ 

গিণত : 

০১-০৯-২০১৯ 

রসায়ন : 

২০-১০-২০১৯ 

বা. িফিজ�: 

০১-১০-২০১৯ 

িটিসেকম : 

২০-১০-২০১৯ 

তাি�¡ক প: 

০১-১২-২০১৯ 

  

ফিলত গিণত: ২৭-০২-

২০২০ 

পিরসংখ�ান: 

০৮-০৩-২০২০ 

পদাথ�: 

২৩-০৩-২০২০ 

গিণত: 

২৩-০৩-২০২০ 

রসায়ন: 

৩০-০৪-২০২০ 

বা. িফিজ�: 

২২-০৪-২০২০ 

িটিসেকম: 

৩০-০৪-২০২০ 

তাি�¡ক প: 

২৩-০৭-২০২০ 

 

ফিলত গিণত: ২৯-

০৩-২০২০ 

পিরসংখ�ান: 

০৮-০৪-২০২০ 

পদাথ�: 

২৩-০৪-২০২০ 

গিণত: 

২৩-০৪-২০২০ 

রসায়ন: 

৩১-০৫-২০২০ 

বা. িফিজ�: 

০২-০৬-২০২০ 

িটিসেকম: 

৩১-০৫-২০২০ 

তাি�¡ক প: 

২৩-০৮-২০২০ 

 

 

 



173 
 

আইন অনুষদ 

আইন িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০১৯ 
২০১৮-২০১৯ ১৪-০১-২০১৯ 

০৭-০৭-২০১৯ 

হেত 

১৪-০৭-২০১৯ 

২৪-০৯-২০১৯ 

হেত 

০১-১০-২০১৯ 

০১-১২-২০১৯ ০৮-০১-২০২০ ০২-০২-২০২০ 

১ম বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০২০ 
২০১৯-২০২০ ১৯-০১-২০২০ 

২৮-০৪-২০২০ 

হেত 

০৭-০৫-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ 

হেত 

৩০-০৮-২০২০ 

২২-১০-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৩-১২-২০২০ 

২য় বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০১৯ 
২০১৮-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ 

০৭-০৭-২০১৯ 

হেত 

১৪-০৭-২০১৯ 

২৪-০৯-২০১৯ 

হেত 

০১-১০-২০১৯ 

০১-১২-২০১৯ ০৭-০১-২০২০ 
 

২য় বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০২০ 
২০১৯-২০২০ ১৬-০২-২০২০ 

২৮-০৪-২০২০ 

হেত 

০৭-০৫-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ 

হেত 

৩০-০৮-২০২০ 

২৩-১০-২০২০ ২৩-১১-২০২০ ১৪-১২-২০২০ 

৩য় বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০১৯ 
২০১৮-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ 

০৭-০৭-২০১৯ 

হেত 

১৪-০৭-২০১৯ 

২৪-০৯-২০১৯ 

হেত 

০১-১০-২০১৯ 

০১-১২-২০১৯ ০৬-০১-২০২০ 
 

৩য় বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০২০ 
২০১৯-২০২০ ১৬-০২-২০২০ 

২৮-০৪-২০২০ 

হইেত 

০৭-০৫-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ 

হেত 

৩০-০৮-২০২০ 

২৪-১০-২০২০ ২৪-১১-২০২০ ১৬-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০১৯ 
২০১৮-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ 

০৭-০৭-২০১৯ 

হেত 

১৪-০৭-২০১৯ 

২৪-০৯-২০১৯ 

হেত 

০১-১০-২০১৯ 

০১-১২-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ 
 

৪থ� বষ� এলএল.িব. 

(স�ান) ২০২০ 
২০১৯-২০২০ ১৬-০২-২০২০ 

২৮-০৪-২০২০ 

হেত 

০৭-০৫-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ 

হেত 

৩০-০৮-২০২০ 

২৫-১০-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ২৩-১২-২০২০ 

মা�ার অব লজ  

( �জনােরল এ� 

��শালাইজড)  

�কাস� -২০১৯ 

২০১৮-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ 

০৩-০৯-২০১৯ 

হেত 

১৫-০৮-২০১৯ 

০৩-১১-২০১৯ 

হেত 

২১-১১-২০১৯ 

১৬-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ 
 

মা�ার অব লজ  

( �জনােরল এ� 

��শালাইজড)  

�কাস� -২০২০ 

২০১৯-২০২০ ২৩-০২-২০২০ 

১৯-০৪-২০২০ 

হেত 

০৭-০৫-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ 

হেত 

০৯-০৯-২০২০ 

১০-১১-২০২০ ১২-১২-২০২০ ০৭-০২-২০২১ 
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িবজেনস �ািডজ অনুষদ 

ম�ােনজেম� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� িবিবএ ১ম টাম� ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১২-০২-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

২য় বষ� িবিবএ ১ম টাম� ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১২-০২-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� িবিবএ ১ম টাম� ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১২-০২-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� িবিবএ ১ম টাম� ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১২-০২-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

এমিবএ ২য় টাম� ২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ ১২-০২-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

১ম বষ� িবিবএ ২য় টাম� ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ২২-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

২য় বষ� িবিবএ ২য় টাম� ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ২২-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

৩য় বষ� িবিবএ ২য় টাম� ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ২২-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� িবিবএ ২য় টাম� ২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ ২২-১০-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

এমিবএ ১ম টাম� ২০১৯-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ০৭-০৭-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ১০-০৮-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ 

 

একাউি�ং এ� ইনফরেমশন িসে�মস িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

1st Year BBA 1st 

Sem. 
2019-2020 02.01.2020 

16.02.20  

-  

20.02.20 

23.03.20  

- 

 30.03.20 

21.04.2020 29.04.2020 14.05.2020 

2nd  Year BBA 1st 

Sem. 
2019-2020 02.01.2020 

16.02.20  

- 

 20.02.20 

23.03.20  

- 

 30.03.20 

21.04.2020 29.04.2020 14.05.2020 

3rdn  Year BBA  

1st Sem. 
2019-2020 02.01.2020 

16.02.20  

- 

 20.02.20 

23.03.20  

- 

 30.03.20 

21.04.2020 29.04.2020 14.05.2020 

4th  Year BBA 1st 

Sem. 
2019-2020 02.01.2020 

16.02.20  

- 

 20.02.20 

23.03.20  

- 

 30.03.20 

21.04.2020 29.04.2020 14.05.2020 

MBA  2nd  

Semester  
2019-2020 02.01.2020 

16.02.20  

- 

 20.02.20 

23.03.20  

- 

 30.03.20 

21.04.2020 27.04.2020 10.05.2020 
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মােক�িটং িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

1st Year BBA 1st 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

1st Year BBA 2nd 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

2nd Year BBA 1st 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

2nd Year BBA 2nd 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

3rd Year BBA 1st 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

3rd Year BBA 2nd 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

4th year BBA 1st 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

4th year BBA 2nd 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

MBA programme 

1st Semester 
২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

MBA programme 

2nd Semester 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

MBA programme 

2nd Semester 
২০১৮-২০১৯ ২৯-১২-২০১৯ ০২-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

 

িফন�া� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবিবএ ২৬তম ব�াচ ১ম 

বষ� ১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ �ফ�য়াির ১৬-২০,২০২০ এি�ল ৫-৯,২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

িবিবএ ২৫তম ব�াচ ২য় 

বষ� ১ম �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০ �ফ�য়াির ১৬-২০,২০২০ এি�ল ৫-৯,২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

িবিবএ ২৪তম ব�াচ ৩য় ২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০ �ফ�য়াির ১৬-২০,২০২০ এি�ল ৫-৯,২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

বষ� ১ম �সিম�ার 

িবিবএ ২৩তম ব�াচ ৪থ� 

বষ� ১ম �সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০১-২০ �ফ�য়াির ১৬-২০,২০২০ এি�ল ৫-৯,২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

এমিবএ ২১তম ব�াচ 

২য় �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০ �ফ�য়াির ১৬-২০,২০২০ এি�ল ৫-৯,২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

িবিবএ ২৬তম ব�াচ ১ম 

বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ আগ� ২৩-২৭, ২০২০ অে�াবর ১৮-২২, ২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

িবিবএ ২৫তম ব�াচ ২য় 

বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০৭-২০২০ আগ� ২৩-২৭, ২০২০ অে�াবর ১৮-২২, ২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

িবিবএ ২৪তম ব�াচ ৩য় 

বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০৭-২০২০ আগ� ২৩-২৭, ২০২০ অে�াবর ১৮-২২, ২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

িবিবএ ২৩তম ব�াচ ৪থ� 

বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০৭-২০২০ আগ� ২৩-২৭, ২০২০ অে�াবর ১৮-২২, ২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

এমিবএ ২২তম ব�াচ 

১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ আগ� ২৩-২৭, ২০২০ অে�াবর ১৮-২২, ২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

 

ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবিবএ ২৬তম ব�াচ ১ম 

বষ� ১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ০৪-০৭-২০২০ 

িবিবএ ২৬তম ব�াচ ১ম 

বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ০৮-১১-২০২০ ১১-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

িবিবএ ২৫তম ব�াচ ২য় 

বষ� ১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ০৪-০৭-২০২০ 

িবিবএ ২৫তম ব�াচ ২য় 

বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ০৮-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

িবিবএ ২৪তম ব�াচ ৩য় 

বষ� ১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ০৪-০৭-২০২০ 

িবিবএ ২৪তম ব�াচ ৩য় 

বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ০৮-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

িবিবএ ২৩তম ব�াচ ৪থ� 

১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ০৪-০৭-২০২০ 



177 
 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবিবএ ২৩তম ব�াচ ৪থ� 

২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ০৮-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

এমিবএ ২১তম ব�াচ 

২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৮-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ২০-০৭-২০২০ 

এমিবএ ২২তম ব�াচ 

১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ১৩-০৯-২০২০ ০৮-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

 

ম�ােনজেম� ইনফরেমশন িসে�মস িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস ��  

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবিবএ - ১৫তম 

(২৬তম) ব�াচ  

১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার 

২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

িবিবএ - ১৫তম 

(২৬তম) ব�াচ 

১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার 

২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

িবিবএ - ১৪তম 

(২৫তম) ব�াচ 

২য় বষ� ১ম 

�সিম�ার 

২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

িবিবএ - ১৪তম 

(২৫তম) ব�াচ 

২য় বষ� ২য় 

�সিম�ার 

২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

িবিবএ - ১৩তম 

(২৪তম) ব�াচ 

৩য় বষ� ১ম 

�সিম�ার 

২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

িবিবএ - ১৩তম 

(২৪তম) ব�াচ 

৩য় বষ� ২য় 

�সিম�ার 

২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

িবিবএ - ১২তম 

(২৩তম) ব�াচ 

৪থ� বষ� ১ম 

�সিম�ার 

২০১৬-২০১৭ ০৫-০১-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস ��  

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবিবএ - ১২তম 

(২৩তম) ব�াচ 

৪থ� বষ� ২য় 

�সিম�ার 

 

২০১৬-২০১৭ ০২-০৭-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

এমিবএ ১০ম ব�াচ 

২য় �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

এমিবএ ১১তম ব�াচ 

১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

 

ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িবিবএ ১য় বষ� ১ম টাম� ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ 

িবিবএ ২য় বষ� ১ম টাম� ২০১৮-২০১৯ ১২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ 

িবিবএ ৩য় বষ� ১ম টাম� ২০১৭-২০১৮ ১২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ 

িবিবএ ৪থ� বষ� ১ম টাম� ২০১৬-২০১৭ ১২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ 

এমিবএ ২য় টাম� ২০১৮-২০১৯ ১২-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৮-০৫-২০২০ 

িবিবএ ১ম বষ� ২য় টাম� ২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৪-১২-২০২০ 

িবিবএ ২য় বষ� ২য় টাম� ২০১৮-২০১৯ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৪-১২-২০২০ 

িবিবএ ৩য় বষ� ২য় টাম� ২০১৭-২০১৮ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৪-১২-২০২০ 

িবিবএ ৪থ� বষ� ২য় টাম� ২০১৬-২০১৭ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৪-১২-২০২০ 

এমিবএ ১ম টাম� ২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৮-১১-২০২০ ১৪-১২-২০২০ 
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টু�িরজম এ� হসিপটািলিট ম�ােনজেম� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িবিবএ ১য় বষ� ১ম টাম� 

(১৩তম ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০২-০২-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ১১-০৫-২০২০ 

িবিবএ ২য় বষ� ১ম টাম� 

(১২তম ব�াচ) 
২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০২০ ০২-০২-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ১১-০৫-২০২০ 

িবিবএ ৩য় বষ� ১ম টাম� 

(১১তম ব�াচ) 
২০১৭-২০১৮ ০১-০১-২০২০ ০২-০২-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ১১-০৫-২০২০ 

িবিবএ ৪থ� বষ� ১ম টাম� 

(১০তম ব�াচ) 
২০১৬-২০১৭ ০১-০১-২০২০ ০২-০২-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ১১-০৫-২০২০ 

এমিবএ ২য় টাম� 

(১১তম ব�াচ) 
২০১৪-২০১৫ ০১-০১-২০২০ ০২-০২-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ১১-০৫-২০২০ 

িবিবএ ১ম বষ� ২য় টাম� 

(১৩তম ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৩-১২-২০২০ 

িবিবএ ২য় বষ� ২য় টাম� 

(১২তম ব�াচ) 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৩-১২-২০২০ 

িবিবএ ৩য় বষ� ২য় টাম� 

(১১তম ব�াচ) 
২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৩-১২-২০২০ 

িবিবএ ৪থ� বষ� ২য় টাম� 

(১০তম ব�াচ) 
২০১৬-২০১৭ ০২-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ১৩-১২-২০২০ 

 

 
মহান িবজয় িদবস উপলে�� ১ িডেস�র ২০১৯ িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) 

অধ�াপক ড. মুহা�দ সামােদর �নতৃে� ক�া�ােস এক বণ�াঢ� ‘িবজয় র �ািল’ �বর কর হয়। 
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অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবিবএ ১য় বষ� ১ম টাম� 

(২৬তম ব�াচ) 

২০১৯-

২০২০ 
০৫-০১-২০২০ 

১৬-০২-২০২০ �থেক 

 ২৭-০২-২০২০ এর মেধ� 

২২-০৩-২০২০ �থেক  

০২-০৪-২০২০ এর 

মেধ� 

১৬-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

িবিবএ ২য় বষ� ৩য় 

টাম� 

(২৫তম ব�াচ) 

২০১৮-

২০১৯ 
০৫-০১-২০২০ 

১৬-০২-২০২০ �থেক 

 ২৭-০২-২০২০ এর মেধ� 

২২-০৩-২০২০ �থেক  

০২-০৪-২০২০ এর 

মেধ� 

১৬-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

িবিবএ ৩য় বষ� ৫ম 

টাম� 

(২৪তম ব�াচ) 

২০১৭-

২০১৮ 
০৫-০১-২০২০ 

১৬-০২-২০২০ �থেক 

 ২৭-০২-২০২০ এর মেধ� 

২২-০৩-২০২০ �থেক  

০২-০৪-২০২০ এর 

মেধ� 

১৬-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

িবিবএ ৪থ� বষ� ৭ম 

টাম� 

(২৩তম ব�াচ) 

২০১৬-

২০১৭ 
০৫-০১-২০২০ 

১৬-০২-২০২০ �থেক 

 ২৭-০২-২০২০ এর মেধ� 

২২-০৩-২০২০ �থেক  

০২-০৪-২০২০ এর 

মেধ� 

১৬-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

িবিবএ ১য় বষ� ২য় টাম� 

(২৬তম ব�াচ) 

২০১৯-

২০২০ 
০২-০৭-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ �থেক 

 ২৯-০৮-২০২০ এর 

মেধ� 

১৮-১০-২০২০ �থেক  

২৪-১০-২০২০ এর মেধ� 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৮-১২-২০২০ 

িবিবএ ২য় বষ� ৪থ�  

টাম� 

(২৫তম ব�াচ) 

২০১৮-

২০১৯ 
০২-০৭-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ �থেক 

 ২৯-০৮-২০২০ এর 

মেধ� 

১৮-১০-২০২০ �থেক  

২৪-১০-২০২০ এর মেধ� 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৮-১২-২০২০ 

িবিবএ ৩য় বষ� ৬� 

টাম� 

(২৪তম ব�াচ) 

২০১৭-

২০১৮ 
০২-০৭-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ �থেক 

 ২৯-০৮-২০২০ এর 

মেধ� 

১৮-১০-২০২০ �থেক  

২৪-১০-২০২০ এর মেধ� 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৮-১২-২০২০ 

িবিবএ ৪থ� বষ� ৮ম 

টাম� 

(২৩তম ব�াচ) 

২০১৬-

২০১৭ 
০২-০৭-২০২০ 

২৩-০৮-২০২০ �থেক 

 ২৯-০৮-২০২০ এর 

মেধ� 

১৮-১০-২০২০ �থেক  

২৪-১০-২০২০ এর মেধ� 
১২-১১-২০২০ ২২-১১-২০২০ ০৮-১২-২০২০ 

 

সামািজক িব�ান অনুষদ 

রা�িব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 

(১৪তম ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০৬-০১-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৪-০৬-২০২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার 

(১৪তম ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৫-০৯-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ১২-১২-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

(১৩তম ব�াচ) 
২০১৮-২০১৯ ১২-০১-২০২০ ২০-০২-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার 

(১৩তম ব�াচ) 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 

(১২তম ব�াচ) 
২০১৭-২০১৮ ১২-০১-২০২০ ১৫-০২-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার 

(১২তম ব�াচ) 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০৭-২০২০ ১৫-০৯-২০২০ ২০-১০-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১২-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 

(১১তম ব�াচ) 
২০১৬-২০১৭ ১২-০১-২০২০ ১২-০২-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার 

(১১তম ব�াচ) 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০৭-২০২০ ২২-০৯-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ২২-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ১২-১২-২০২০ 

এমএসএস ১ম 

�সিম�ার 

১০ম ব�াচ 

২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ১৫-০২-২০২০ ২০-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ 

এমএসএস ২য় 

�সিম�ার 

১০ম ব�াচ 

২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৫-০৯-২০২০ ২৬-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

 

আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ 

 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৮-২০১৯ ১২-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ 

 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৭-২০১৮ ১২-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ 

 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৬-২০১৭ ১২-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ 

 

১ম �সিম�ার এম. 

এস. এস. 
২০১৯-২০২০ ১৯-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ 

 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ১২-০৬-২০২০ ২০-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৮-২০১৯ ১২-০৬-২০২০ ২০-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৭-২০১৮ ১২-০৬-২০২০ ২০-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৬-২০১৭ ১২-০৬-২০২০ ২০-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

 

২য় �সিম�ার এম. 

এস. এস. 
২০১৯-২০২০ ১২-০৬-২০২০ ২০-০৯-২০২০  ২৫-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০  

 

সমাজিব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ০৯-১৩ �ফ�য়াির, ২০২০ ১৫-১৯ মাচ�, ২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২২-০৪-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৮-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ১৭-২২ �ফ�য়াির, ২০২০ ২৩-২৬ মাচ�, ২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৭২০১৮ ০২-০২-২০২০ ০৮-১৪ মাচ�, ২০২০ ০৫-১১ এি�ল, ২০২০ ২৮-০৪-২০২০ ০৬-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 

(স�ান) 
২০১৬-২০১৭ ১৫-০১-২০২০ ১৭-২২ �ফ�য়াির, ২০২০ ২৩-২৬ মাচ�, ২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ২৪-০৪-২০২০ ১১-০৫-২০২০ 

১ম �সিম�ার এম. 

এস. এস. 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ১৩-১৮ �ফ�য়াির, ২০২০ ১০-১৬ মাচ�, ২০২০ ১৩-০৪-২০২০ ২১-০৪-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ 

 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ�, ১ম িসেম�ার ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ১২-০৩-২০২০ 
 

২৮-০৪-২০২০ ৬-০৫-২০২০ 
 

২য় বষ�, ৩য় িসেম�ার ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ১২-০৩-২০২০ 
 

২৮-০৪-২০২০ ৬-০৫-২০২০ 
 

৩য় বষ�, ৫ম িসেম�ার ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ১২-০৩-২০২০ 
 

২৮-০৪-২০২০ ৬-০৫-২০২০ 
 

৪থ� বষ�, ৭ম িসেম�ার ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ১২-০৩-২০২০ 
 

২৮-০৪-২০২০ ৬-০৫-২০২০ 
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এমএসএস, ১ম 

িসেম�ার 
২০১৯-২০২০ ১৫-০১-২০২০ ১২-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ৯-০৫-২০২০ 

 

 

�লাক �শাসন িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িবএসএস (স�ান) ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০৫-০৩-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

 

িবএসএস (স�ান) ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০২-০১-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

 

ইএমিপএ 
       

এম.এস.এস ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

 

িবএসএস (স�ান) ৫ম 

�সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ 

 
০৩-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

 

িবএসএস (স�ান) ৭ম 

�সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৬-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ 

 

 

 

নৃিব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১য় বষ� ১ম টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০৭-০১-২০২০ ০৮ হেত ১৬-০৩-২০২০ 

 
২৭-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ 

 

২য় বষ� ৩য় টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০৭-০১-২০২০ ০৮ হেত ১৬-০৩-২০২০ 

 
২৭-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ 

 

৩য় বষ� ৫ম টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০৭-০১-২০২০ ০৮ হেত ১৬-০৩-২০২০ 

 
২৭-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ 

 

৪থ� বষ� ৭ম টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০৭-০১-২০২০ ০৮ হেত ১৬-০৩-২০২০ 

 
২৭-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ 

 

�াতেকা�র ১ম 

�সিম�ার 

২০১৯-

২০২০ 
০৭-০১-২০২০ ০৮ হেত ১৬-০৩-২০২০ 

 
২৭-০৪-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ 

 

১য় বষ� ২য় টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০২-০৭-২০২০ ১৭ হেত ২৪-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

২য় বষ� ৪থ�  টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০২-০৭-২০২০ ১৭ হেত ২৪-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

 

৩য় বষ� ৬� টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০২-০৭-২০২০ ১৭ হেত ২৪-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

 

৪থ� বষ� ৮ম টাম� 
২০১৯-

২০২০ 
০২-০৭-২০২০ ১৭ হেত ২৪-০৯-২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

 

�াতেকা�র ২য় 

�সিম�ার 

২০১৯-

২০২০ 
০২-০৭-২০২০ ১৭ হেত ২৪-০৯-২০২০  ২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০  

 

পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

�থম বষ� স�ান, ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ২০-০১-২০২০ ২১-২৮ মাচ� ২০২০ 

 
২১-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ 

�থম বষ� স�ান, ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৯-২৬ �সে��র ২০২০ 

 
২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

ি�তীয় বষ� স�ান, ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ ০৪-১২ মাচ� ২০২০ 

 
৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ 

ি�তীয় বষ� স�ান, ৪থ� 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ ২০-২৭ �সে��র ২০২০  ২৬-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ ১২-১২-২০২০ 

তৃতীয় বষ� স�ান, ৫ম 

�সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০২০ ০৩-১০ মাচ� ২০২০  ০৩-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ 

তৃতীয় বষ� স�ান, ৬� 

�সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০২০ ১৭-২৪ �সে��র ২০২০  ২৯-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

চতুথ� বষ� স�ান, ৭ম 

�সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৬-০১-২০২০ ০৮-১৫ মাচ� ২০২০  ৩০-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

চতুথ� বষ� স�ান, ৮ম 

�সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০৭-২০২০ ২০-২৭ �সে��র ২০২০  ২২-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ 

�াতেকা�র ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ২৩-৩০ �ফ�য়াির ২০২০  ২৩-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১২-০৫-২০২০ 

�াতেকা�র ২য় 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০৭-২০২০ ২৪-০৪ অে�াবর ২০২০  ২২-১১-২০২০ ১২-১২-২০২০ ১৮-১২-২০২০ 
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শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবএসএস �থম বষ� 

স�ান, ১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ০৫-০৫-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ 

িবএসএস �থম বষ� 

স�ান, ২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ১৭-০৯-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ ১৮-১২-২০২০ 

িবএসএস ি�তীয় বষ� 

স�ান, ৩য় �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ২৪-০৫-২০২০ 

িবএসএস ি�তীয় বষ� 

স�ান, ৪থ� �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ ২০-১২-২০২০ 

িবএসএস তৃতীয় বষ� 

স�ান, ৫ম �সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ২৩-০৫-২০২০ 

িবএসএস তৃতীয় বষ� 

স�ান, ৬� �সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০৭-২০২০ ১৭-০৯-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১৩-১২-২০২০ 

িবএসএস চতুথ� বষ� 

স�ান, ৭ম �সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২২-০৫-২০২০ 

িবএসএস চতুথ� বষ� 

স�ান, ৮ম �সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ২২-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

�াতেকা�র ১ম 

�সিম�ার (১০ম ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ২৫-০৫-২০২০ 

�াতেকা�র ২য় 

�সিম�ার (১০ম ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৪-০৯-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ০৮-১২-২০২০ ২১-১২-২০২০ 

 

উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/ �কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

স�ান 
২০১৮-২০১৯ ০৫-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 

স�ান 
২০১৭-২০১৮ ০৫-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 
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৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 

স�ান 
২০১৬-২০১৭ ০৫-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

এম.এস.এস ১ম 

�সিম�ার 
২০১৫-২০১৬ ০৫-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

 
২৩-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ 

এম.িফল ২০১৯-২০২০ 
      

 

 

কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/ �কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

স�ান-১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ০১-০১-২০২০ 

৫-১২ মাচ�, 

২০২০  
০৭-০৫-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ 

এমএসএস-১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ০২-০১-২০২০ 

৪-১২ মাচ�, 

২০২০  
৩০-০৪- ২০২০ ১০-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ 

িপএমএসএলিপ-১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ২০-০৯-২০১৯ 

১৩ িডেস�র, 

২০২০  
৩০-০১-২০২০ ১৫-০২- ২০২০ ০৫-০৩- ২০২০ 

স�ান-১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ০১-০৭-২০২০ 

১৭-২৪ 

�সে��র, 

২০২০ 
 

২৫-১১- ২০২০ ০৩-১২- ২০২০ ২০-১২- ২০২০ 

এমএসএস-১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ০২-০৭-২০২০ 

২৪-৩০ 

�সে��র, 

২০২০ 
 

৩০-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ২০-১২-২০২০ 

িপএমএসএলিপ-২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০ ০১-০৪-২০২০ ১৫ জুন, ২০২০ 

 
১৫-০৮-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 

স�ান-২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৮-১৯ ০২-০১-২০২০ 

৪-১২ মাচ�, 

২০২০  
৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ২৫-০৫-২০২০ 

িপএমএসএলিপ-৩য় 

�সিম�ার 
২০১৮-১৯ ০৫-১২-২০১৯ 

০৫ �ফ��ুয়াির, 

২০২০  
২৫-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ০৫-০৬-২০২০ 

স�ান-২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার 
২০১৮-১৯ ০২-০৭-২০২০ 

২০-২৭ 

�সে��র, 

২০২০ 
 

২৬-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ ২০-১২-২০২০ 

িপএমএসএলিপ-৪থ� 

�সিম�ার 
২০১৮-১৯ ১৮-০৬-২০২০ 

১৮ আগ�, 

২০২০  
৩০-১১-২০২০ ০৫-১২-২০২০ ৩০-১২-২০২০ 

স�ান-৩য় বষ� ৫ম ২০১৭-১৮ ০৫-০১-২০২০ ৩-১০ মাচ�, 
 

০৩-০৫-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 
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��িণ/ �কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

�সিম�ার ২০২০ 

স�ান-৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার 
২০১৭-১৮ ০৫-০৭-২০২০ 

১৭-২৪ 

�সে��র, 

২০২০ 
 

১৯-১১- ২০২০ ২৯-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

স�ান-৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার 
২০১৬-১৭ ০৬-০১-২০২০ 

৮-১৫ মাচ�, 

২০২০  
৩০-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ২৫-০৫-২০২০ 

স�ান-৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার 
২০১৬-১৭ ০৫-০৭-২০২০ 

২০-২৭ 

�সে��র, 

২০২০ 
 

২২-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

 

ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/ �কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িবএসএস ৫ম িসেম�ার ২০১৭-১৮ ৫-১-২০২০ ৩-৩-২০২০ 
 

৩-৫-২০২০ ১০-৫-২০২০ ১৮-৫-২০২০ 

িবএসএস ৩য় িসেম�ার ২০১৮-১৯ ২-১-২০২০ ৪-৩-২০২০ 
 

৩০-৪-২০২০ ১০-৫-২০২০ ১৮-৫-২০২০ 

িবএসএস ১ম িসেম�ার ২০১৯-২০ ১-১-২০২০ ৫-৩-২০২০ 
 

৭-৫-২০২০ ১৪-৫-২০২০ ২০-৫-২০২০ 

এমএসএস ২য় 

িসেম�ার 
২০১৮-১৯ ২-১-২০২০ ৪-৩-২০২০ 

 
৩০-৪-২০২০ ১০-৫-২০২০ ১৮-৫-২০২০ 

 

জাপািনজ �ািডজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/ �কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� স�ান  

(১ম �সিম�ার) 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ৯-১৩ �ফ�য়াির, ২০২০ ১-৫ মাচ�, ২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

২য় বষ� স�ান  

(৩য় �সিম�ার) 
২০১৮-২০১৯ ১২-০১-২০২০ ৯-১৩ �ফ�য়াির, ২০২০ ১-৫ মাচ�, ২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ২৭-০৪-২০২০ ৫ �ম, ২০২০ 

৩য় বষ� স�ান  

(৫ম �সিম�ার) 
২০১৭-২০১৮ ১২-০১-২০২০ ৯-১৩ �ফ�য়াির, ২০২০ ১-৫ মাচ�, ২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ২৭-০৪-২০২০ ৫ �ম, ২০২০ 
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জীবিব�ান অনুষদ 

মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/ �কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ �ম ২০২০ জুলাই ২০২০ আগ� ২০২০ অে�াবর ২০২০ নেভ�র ২০২০ 

২য় বষ� ২০১৯-২০২০ ১০-০২-২০২০ জুন ২০২০ �সে��র ২০২০ ৩১-১০-২০২০ িডেস�র ২০২০ �ফ�য়াির ২০২১ 

৩য় বষ� ২০১৯-২০২০ মাচ� ২০২০ জুলাই ২০২০ �সে��র ২০২০ জানুয়াির ২০২১  এি�ল ২০২১ জুন ২০২১ 

৪থ� বষ� ২০১৯-২০২০ মাচ� ২০২০ জুলাই ২০২০ �সে��র ২০২০ নেভ�র ২০২০ িডেস�র ২০২০ �ফ�য়াির ২০২১ 

�াতক�র ২০১৯-২০২০ 
   

মাচ� ২০২০ জুলাই ২০২০ আগ� ২০২০ 

 

উি�দিব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ২২-০৩-২০২০ 
 

০৯-০৮-২০২০ ১৮-১০-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

২য় বষ� ২০১৯-২০২০ ২৭-০১-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ 
 

২০-০৮-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ২৪-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ২০১৯-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ 
 

২৭-০৮-২০২০ ০১-১১-২০২০ ৩০-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ২০১৯-২০২০ ০৬-০২-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ 
 

০৬-০৯-২০২০ ০৮-১১-২০২০ ২১-০১-২০২০ 

�াতক�র ২০১৯-২০২০ 
১৯-০৪-২০২০ 

(স�াব�) 
২৬-০৭-২০২০ 

 
৩১-১২-২০২০ ২৪-০১-২০২১ ০৪-০৩-২০২১ 

 

�ািণিবদ�া িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ 
  

২৫-০৬-২০২০ 
২য় স�াহ জুলাই 

২০২০ 

১ম স�াহ আগ� 

২০২০ 

২য় বষ� ২০১৯-২০২০ ৩০-০১-২০২০ 
  

২৫-০৬-২০২০ 
২য় স�াহ জুলাই 

২০২০ 

১ম স�াহ আগ� 

২০২০ 

৩য় বষ� ২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ 
  

২৫-০৬-২০২০ 
২য় স�াহ জুলাই 

২০২০ 

১ম স�াহ আগ� 

২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

৪থ� বষ� ২০১৯-২০২০ ৩০-০১-২০২০ 
  

২৫-০৬-২০২০ 
২য় স�াহ জুলাই 

২০২০ 

১ম স�াহ আগ� 

২০২০ 

�াতক�র ২০১৯-২০২০ 
      

 

�াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/ �কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াব�ষ 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ 
     

২য় বষ� ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ 
     

৩য় বষ� ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ 
     

৪থ� বষ� ২০১৯-২০২০ ২৬-০১-২০২০ 
     

�াতেকা�র ২০১৯-২০২০ 
      

এম.িফল ২০১৯-২০২০ 
      

িপ এইচ.িড. ২০১৯-২০২০ 
      

 

মেনািব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/ �কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

১ম বষ� িব. এস স�ান ২০১৯-২০ ১৯-০১-২০২০ ৫-০৪-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ১-১১-২০২০ 

২য় বষ� িব. এস স�ান ২০১৯-২০ ৫-০১-২০২০ ১-০৪-২০২০ ২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ২০-১০-২০২০ 

৩য় বষ� িব. এস স�ান ২০১৯-২০ ১৯-০১-২০২০ ৫-০৪-২০২০ ১২-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ১-১১-২০২০ 

৪থ� বষ� িব. এস স�ান ২০১৯-২০ ১৬-০২-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ১-০৯-২০২০ ১৫-১০-২০২০ ১৫-১১-২০২০ 

�াতেকা�র ২০১৯-২০ ০১-০৭-২০২০ ১-১০-২০২০ ৫-১২-২০২০ ২-০২-২০২০ 
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অণুজীব িব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০ ০৮-০১-২০২০ ৩-৩-২০২০ 

 
৩১-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

২য় বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ৩-৩-২০২০ 

 
৩১-০৮-২০২১ ০১-১০-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

৩য় বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ৩-৩-২০২০ 

 
৩১-০৮-২০২১ ০১-১০-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ৩-৩-২০২০ 

 
৩১-০৮-২০২১ ১৫-১০-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

এম. এস. ২০১৯-২০২০ ২০-০১-২০২০ ১-৪-২০২০ 
 

১৪-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

এম. িফল/িপএইচ.িড ২০১৯-২০ ২০-০১-২০২০ ১-৪-২০২০ 
 

১৪-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

 

 

মৎস� িব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ মাচ�-২০২০ জুন-জুলাই ২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ২৮-০৯-২০২০ নেভ�র ১ম স�াহ 

২য় বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ মাচ�-২০২০ জুন-জুলাই ২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ২৮-০৯-২০২০ নেভ�র ১ম স�াহ 

৩য় বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ মাচ�-২০২০ জুন-জুলাই ২০২০ ১৫-০৯-২০২০ ১৩-১০-২০২০ নেভ�র ১ম স�াহ 

৪থ� বষ� িব.এস. 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ২৫-০১-২০২০ মাচ�-২০২০ জুন-জুলাই ২০২০ ১৫-০৯-২০২০ ২৮-০৯-২০২০ নেভ�র ১ম স�াহ 

এম. এস. ২০১৯-২০২০ ০১-০৩-২০২০ মাচ�-২০২০ জুন-জুলাই ২০২০ ১৫-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ নেভ�র ১ম স�াহ 
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ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

এম এস ২০২০-২০২১ ০১-০১-২০২০ ২৭-০২-২০২০ ২৩-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ০৪-০৪-২০২০ ০৭-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ 

এম িফল ২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ 
  

১৫-১০-২০২০ ১০-০২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ৩০-০১-২০২০ 

 

িজন �েকৗশল ও জীব �যুি� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

১ম বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ �ম ২০২০ ৩০-০৭-২০২০ 
�সে��র, ২০২০ 

এর �থম স�াহ  

২য় বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ �ম ২০২০ ৩০-০৭-২০২০ 
�সে��র, ২০২০ 

এর �থম স�াহ  

৩য় বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ �ম ২০২০ ৩১-০৮-২০২০ 
অে�াবর, ২০২০ 

এর �থম স�াহ  

৪থ� বষ� (স�ান) ২০১৯-২০২০ ১৯-০১-২০২০ মাচ� ২০২০ �ম ২০২০ ৩১-০৮-২০২০ 
অে�াবর, ২০২০ 

এর �থম স�াহ  

এম.এস. ২০১৯-২০২০ ২৬-০২-২০২০ এি�ল ২০২০ জুলাই ২০২০ �সে��র, ২০২০ িডেস�র, ২০২০ 
 

 

এডুেকশনাল ও কাউে�িলং সাইেকালিজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

এম.এস (এডুেকশনাল 

সাইেকালিজ) 
২০১৯-২০২০ 

     
১৫-০৭-২০২০ 

এম.এস (কাউে�িলং 

সাইেকালিজ) 
২০১৯-২০২০ 

     
১৫-০৭-২০২০ 

এম.এস (এডুেকশনাল 

সাইেকালিজ) 
২০২০-২০২১ ১৫-০১-২০২০ এি�ল, ২০২০ আগ�, ২০২০ ২৯-১০-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

এম.এস (কাউে�িলং 

সাইেকালিজ) 
২০২০-২০২১ ১৫-০১-২০২০ এি�ল, ২০২০ আগ�, ২০২০ ২৯-১০-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

এম.িফল ২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ 
  

২০-০৫-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ০৯-০৭-২০২০ 
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ফােমস�ী অনুষদ 

ফােম�সী িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

িব.ফাম� 

�েফশনাল 

ইয়ার-১ 

২০১৯-২০২০ ০৭-০১-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ০৩-০৯-২০২০ 
 

০৪-১০-২০২০ 

িব.ফাম� 

�েফশনাল 

ইয়ার-২ 

২০১৯-২০২০ ০৯-০২-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ০৩-০৯-২০২০ 
 

০৪-১০-২০২০ 

িব.ফাম� 

�েফশনাল 

ইয়ার-৩ 

২০১৯-২০২০ ০৯-০২-২০২০ ০৭-০৪-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ০৩-০৯-২০২০ 
 

০৪-১০-২০২০ 

িব.ফাম� 

�েফশনাল 

ইয়ার-৪ 

২০১৯-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ 
 

০১-১১-২০২০ 

িব.ফাম� 

�েফশনাল 

ইয়ার-৫ 

২০১৯-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ 
 

০১-১১-২০২০ 

 

ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

এম. ফাম�. ২০১৮-২০১৯ ২৮-০৭-২০১৯ ১৬-১০-২০১৯ ০২-০১-২০২০ ২৯-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ 

 

ি�িনক�াল ফােম�সী এ� ফাম�ােকালিজ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

এম.ফাম�. 
২০১৮-

২০১৯ 
২৮-০৭-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ১৬-০১-২০২০ ০৩-০৩-২০২০ ০৩-০৪-২০২০ 
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ওষুধ �যুি� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

এম. ফাম�. (ফাম�. �টক.) 
২০১৮-

১৯ 
০১-০৮-২০১৯ ১১-১১-২০১৯ ১৯-০১-২০২০ ১৩-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ 

এম. িফল. (ফাম�. �টক.) 
২০১৭-

১৮       

িপএইচ.িড. (ফাম�. �টক.) 
২০১৭-

১৮       

 

 

আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদ 

ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল 

পরী�া 

আরে�র 

তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� িব. এস. 

(স�ান) 
২০১৯ - ২০২০ ০৮-০১-২০২০ 

২২-০৩-২০২০ 

�থেক 

২৫-০৩-২০২০ 

১৯-০৭-২০২০ 

�থেক 

২৩-০৭-২০২০ 

১৭-০৯-২০২০ আগ� ২০২০ 
১৫-১০-

২০২০ 
১৯-১১-২০২০ 

২য় বষ� িব. এস. 

(স�ান) 
২০১৯ - ২০২০ ০৯-০২-২০২০ 

১৯-০৪-২০২০ 

�থেক 

২৩-০৪-২০২০ 

০৯-০৮-২০২০ 

�থেক 

১৩-০৮-২০২০ 

১৫-১০-২০২০ �সে��র ২০২০ 
১৫-১১-

২০২০ 
১৭-১২-২০২০ 

৩য় বষ� িব. এস. 

(স�ান) 
২০১৯ - ২০২০ ১১-০৩-২০২০ 

০৩-০৫-২০২০ 

�থেক 

০৭-০৫-২০২০ 

১৩-০৯-২০২০ 

�থেক 

১৭-০৯-২০২০ 

২৯-১০-২০২০ অে�াবর ২০২০ 
২৯-১১-

২০২০ 
৩১-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� িব. এস. 

(স�ান) 
২০১৯ - ২০২০ ১৮-০৩-২০২০ 

১৯-০৭-২০২০ 

�থেক 

২৩-০৭-২০২০ 

০৪-১০-২০২০ 

�থেক 

০৮-১০-২০২০ 

০৫-১১-২০২০ নেভ�র ২০২০ 
০৩-১২-

২০২০ 
০৭-০১-২০২১ 

এম. এস. ২০১৮ - ২০১৯ ১৫-০৯-২০১৯ 

০৫-০১-২০২০ 

�থেক 

০৯-০১-২০২০ 

২৩-০২-২০২০ 

�থেক 

২৭-০২-২০২০ 

১২-০৩-২০২০ 
 

১২-০৪-

২০২০ 
১৪-০৫-২০২০ 

এম. এস. ২০১৯ - ২০২০ ১৫-০৩-২০২০ 

১৯-০৭-২০২০ 

�থেক 

২৩-০৭-২০২০ 

২০-০৯-২০২০ 

�থেক 

২৪-০৯-২০২০ 

০৪-১০-২০২০ 
 

০৫-১১-

২০২০ 
১৭-১২-২০২০ 

এম. িফল. ২০১৮ - ২০১৯ ১৫-০৭-২০১৯ 
  

১৬-০১-২০২০ 
 

১৭-০২-

২০২০ 
২৭-০২-২০২০ 
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ভূত� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল 

পরী�া 

আরে�র 

তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ�  

িব.এস স�ান 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ 

২৬-০৪-২০২০ 

- 

০৭-০৫-২০২০ 

১৫-০৯-২০২০ 

- 

৩০-০৯-২০২০ 

৩০-০৯-২০২০ 
১৬-৩১ 

িডেস�র ২০২০ 

০১-১১-

২০২০ 
১৫-১২-২০২০ 

১ম বষ�  

িব.স স�ান সহায়ক 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ 

   
�েযাজ� নয় 

  

২য় বষ�  

িব.এস স�ান 
২০১৯-২০২০ ১৯-০১-২০২০ 

২৬-০৪-২০২০ 

- 

০৭-০৫-২০২০ 

১৫-০৯-২০২০ 

- 

৩০-০৯-২০২০ 

৩০-০৯-২০২০ 
১৬-৩১ িডেস�র 

২০২০ 

০১-১১-

২০২০ 
১৫-১২-২০২০ 

২য় বষ�  

িব.এস স�ান সহায়ক 
২০১৯-২০২০ ১৯-০১-২০২০ 

   
�েযা�য নয় 

  

৩য় বষ�  

িব.এস স�ান 
২০১৯-২০২০ ২৬-০১-২০২০ 

২৬-০৪-২০২০ 

- 

০৭-০৫-২০২০ 
 

৩০-০৯-২০২০ 
১৬-৩১ িডেস�র 

২০২০ 

০১-১১-

২০২০ 
১৫-১২-২০২০ 

৪থ� বষ�  

িব.এস স�ান 
২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ 

২৬-০৪-২০২০ 

- 

০৭-০৫-২০২০ 

১৫-০৯-২০২০ 

- 

৩০-০৯-২০২০ 

৩০-০৯-২০২০ 
১৬-৩১ িডেস�র 

২০২০ 

০১-১১-

২০২০ 
১৫-১২-২০২০ 

এম.এস ২০১৯-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

২১-০৬-২০২০ 

- 

০২-০৭-২০২০ 

১৫-০৯-২০২০ 

- 

৩০-০৯-২০২০ 

৩০-০৯-২০২০ �েযাজ� নয় 
০১-১১-

২০২০ 
১৫-১২-২০২০ 

 

সমু� িব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িব এস (স�ান)  

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ২০-০১-২০২০ 

০২-০২-২০২০ 

�থেক 

২৭-০২-২০২০ 

০১-০৪-২০২০ 

�থেক 

১৫-০৪-২০২০ 

৩০-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ 

িব এস (স�ান)  

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার 
২০১৬-২০১৭ ০২-০৭-২০২০ 

০১-০৯-২০২০ 

�থেক 

৩০-০৯-২০২০ 

০১-১১-২০২০ 

�থেক 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ২৩-১২-২০২০ 

িব এস (স�ান)  

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার 
২০১৭-২০১৮ ২০-০১-২০২০ 

০২-০২-২০২০ 

�থেক 

২৭-০২-২০২০ 

০১-০৪-২০২০ 

�থেক 

১৫-০৪-২০২০ 

৩০-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ 

িব এস (স�ান)  ২০১৭-২০১৮ ০২-০৭-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ২৩-১২-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার �থেক 

৩০-০৯-২০২০ 

�থেক 

১৫-১১-২০২০ 

িব এস (স�ান)  

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ২০-০১-২০২০ 

০২-০২-২০২০ 

�থেক 

২৭-০২-২০২০ 

০১-০৪-২০২০ 

�থেক 

১৫-০৪-২০২০ 

৩০-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ 

িব এস (স�ান)  

২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০২-০৭-২০২০ 

০১-০৯-২০২০ 

�থেক 

৩০-০৯-২০২০ 

০১-১১-২০২০ 

�থেক 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ২৩-১২-২০২০ 

িব এস (স�ান)  

১ম বষ� ১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ২০-০১-২০২০ 

০২-০২-২০২০ 

�থেক 

২৭-০২-২০২০ 

০১-০৪-২০২০ 

�থেক 

১৫-০৪-২০২০ 

৩০-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ 

িব এস (স�ান)  

১ম বষ� ২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ 

০১-০৯-২০২০ 

�থেক 

৩০-০৯-২০২০ 

০১-১১-২০২০ 

�থেক 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ ২৫-১১-২০২০ ২৩-১২-২০২০ 

এম এস ২য় �সিম�ার ২০১৮-২০১৯ ১৩-০২-২০২০ - - ৩০-০৭-২০২০ ৩০-০৭-২০২০ ৩০-০৭-২০২০ 

এম এস ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

০৯-০৪-২০২০ 

�থেক 

৩০-০৪-২০২০ 

০১-০৭-২০২০ 

�থেক 

১২-০৭-২০২০ 

৩০-০৭-২০২০ ০৯-০৮-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ 

 

দূেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

B.S.1st Year  

1st Semester 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ 

১৮-০৩-২০২০ 

- 

২৯-০৩-২০২০ 

২০-০৫-২০২০ 
 

০৮-০৬-২০২০ ২৪-০৬-২০২০ 

B.S.1st Year  

2nd Semester 
২০১৯-২০২০ ০১-০৭-২০২০ 

১০-০৯-২০২০ 

- 

১৭-০৯-২০২০ 

২৩-১১-২০২০ 

১৩-১১-২০২০ 

- 

১৮-১১-২০২০ 

০২-১২-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ 

B.S.2nd Year  

3rd Semester 
২০১৮-২০১৯ ০২-০২-২০২০ 

০৩-০৪-২০২০ 

- 

১৩-০৪-২০২০ 

২০-০৫-২০২০ 
 

০২-০৬-২০২০ ২৩-০৬-২০২০ 

B.S.2nd Year  

4th Semester 
২০১৮-২০১৯ ০১-০৭-২০২০ 

১০-০৯-২০২০ 

- 

২২-০৯-২০২০ 

২৫-১১-২০২০ 

১৯-১১-২০২০ 

- 

২৩-১১-২০২০ 

০৩-১২-২০২০ ২৮-১২-২০২০ 

B.S.3rd Year  

5th Semester 
২০১৭-২০১৮ ০২-০২-২০২০ 

০২-০৪-২০২০ 

- 
২০-০৫-২০২০ 

 
১১-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১৩-০৪-২০২০ 

B.S.3rd Year  

6th Semester 
২০১৭-২০১৮ ০১-০৭-২০২০ 

১৭-০৯-২০২০ 

- 

২৮-০৯-২০২০ 

২৫-১১-২০২০ 

২৪-১১-২০২০ 

- 

২৮-১১-২০২০ 

০৫-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

B.S.4th Year  

7th Semester 
২০১৬-২০১৭ 

০৩-০২-

২০২০ 

০৭-০৪-২০২০ 

- 

১৫-০৪-২০২০ 

০৬-০৫-২০২০ 
 

০৯-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

B.S.4th Year  

8th Semester 
২০১৬-২০১৭ ০১-০৭-২০২০ 

১৭-০৯-২০২০ 

- 

২৯-০৯-২০২০ 

১৩-১১-২০২০ 
 

২৫-১১-২০২০ ২২-১২-২০২০ 

B.S.4th Year  

8th Semester 
২০১৫-২০১৬ ০১-০৮-২০২০ 

 
২১-০১-২০২০ 

 
০১-০২-২০২০ ২৭-০২-২০২০ 

M.S.1st Semester ২০১৮-২০১৯ 
  

২৩-০১-২০২০ 
 

০২-০২-২০২০ ২৭-০২-২০২০ 

M.S.2nd 

Semester 
২০১৮-২০১৯ ০১-০৩-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ 

 
০৪-০৬-২০২০ 

 

M.S.1st Semester ২০১৯-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

১৩-০৫-২০২০ 

- 

২০-০৫-২০২০ 

০৪-০৬-২০২০ 
 

১৪-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

M.S.2nd 

Semester 
২০১৯-২০২০ ০১-০৭-২০২০ ২৪-০৯-২০২০ ১৩-১১-২০২০ 

 
২৬-১১-২০২০ ১৯-১২-২০২০ 

 

আবহাওয়া িব�ান িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

এম.এসিস ১ম 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ২৬-০২-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ১১-০৫-২০২০ ১৭-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ 

এম.এসিস ২য় 

�সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০১-০৭-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ ২৭-১০-২০২০ ০৯-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ ১৮-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ 

এম.এসিস ৩য় 

�সিম�ার 
২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০২০ 
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ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদ 

ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার 
২০২০ ০৮-০১-২০২০ ২২-৩-২০২০ 

 

৩০-০৪-

২০২০ 
১৬-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ 

১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার 
২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ৭-৯-২০২০ 

 
১৫-১১-২০২০ ০২-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

২য় বষ� ১ম 

�সিম�ার 
২০২০ ০৮-০১-২০২০ ২০-৩-২০২০ 

 

৩০-০৪-

২০২০ 
১৮-০৫-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ২য় 

�সিম�ার 
২০২০ ০২-০৭-২০২০ ৭-৯-২০২০ 

 

২৬-১০-

২০২০ 
১৮-১১-২০২০ ২৮-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ১ম 

�সিম�ার 
২০২০ ০৮-০১-২০২০ ২২-৩-২০২০ 

 

৩০-০৪-

২০২০ 
১৬-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� ২য় 

�সিম�ার 
২০২০ ০২-০৭-২০২০ ৭-৯-২০২০ 

 

২৫-১০-

২০২০ 
১১-১১-২০২০ ২৭-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ১ম 

�সিম�ার 
২০২০ ০৮-০১-২০২০ ২০-৩-২০২০ 

 

৩০-০৪-

২০২০ 
১৮-০৫-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� ২য় 

�সিম�ার 
২০২০ ০২-০৭-২০২০ ৭-৯-২০২০ 

 

২৬-১০-

২০২০ 
১৯-১১-২০২০ ২৮-১২-২০২০ 

এম.এস ১ম 

�সিম�ার 
২০২০ ০১-০২-২০২০ ১-৪-২০২০ ১৪-৫-২০২০ 

৩০-০৭-

২০২০ 
১৬-০৮-২০২০ ৩০-০৮-২০২০ 

এম.এস ২য় 

�সিম�ার 
২০২০ ০১-০৯-২০২০ ১-১১-২০২০ ২০-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ 

 

 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

১৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১৪-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

১৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১৪-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

১৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১৪-০৬-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

৪থ� বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

১৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১৪-০৬-২০২০ 

এম এস ি�ং �সিম�ার ২০১৯-২০ ০৫-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

১৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১৪-০৬-২০২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০ ০১-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 
 

১১-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

২য় বষ� ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০ ০১-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 
 

১১-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০ ০১-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 
 

১১-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০ ০১-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 
 

১১-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

এম এস ফল �সিম�ার ২০১৯-২০ ০১-০৭-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 
 

১১-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ ১৫-১২-২০২০ 

 

িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� তািরখ 

১ম বষ�  ১ম �সিম�ার (৭ম 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার (৭ম 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ ১২-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২০-১২-২০২০ 

২য় বষ� ১ম �সিম�ার (৬� 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ৯-২-২০২০ ২২-৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ২য় �সিম�ার (৬� 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ ১২-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২০-১২-২০২০ 

৩য় বষ� ১ম �সিম�ার (৫ম 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ৯-২-২০২০ ২২-৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� ২য় �সিম�ার (৫ম 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ ১২-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২৭-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ১ম �সিম�ার (৪থ� 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� ২য় �সিম�ার (৪থ� 

ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ২৫-০৮-২০২০ ১২-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ১৬-১১-২০২০ ২৪-১২-২০২০ 

৪থ� বষ� ২য় �সিম�ার (৩য় 

ব�াচ) 
২০১৮-২০১৯ 

 
১২-১-২০২০ ২৩-২-২০২০ ১৯-০৩-২০২০ ০২-০৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ 

এম.এসিস. ৩য় �সিম�ার 

(৬� ব�াচ) 
২০১৮-২০১৯ 

     
৩১-০৩-২০২০ 



199 
 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� তািরখ 

এম.এসিস. ২য় �সিম�ার 

(৭ম ব�াচ) 
২০১৮-২০১৯ ২৬-০১-২০২০ ১-৩-২০২০ ২০-৪-২০২০ ০৭-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০ ১৮-০৬-২০২০ 

এম.এসিস. ৩য় �সিম�ার 

(৭ম ব�াচ) 
২০১৯-২০২০ 

     
২০-১২-২০২০ 

 

�রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ ২৩-০৪-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ ১৬-০৬-২০২০ 

২য় বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ০৯-০৬-২০২০ 

৩য় বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৭-২০১৮ ০১-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ০৯-০৬-২০২০ 

৪থ� বষ� ১ম �সিম�ার ২০১৬-২০১৭ ০১-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ১৬-০৪-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ০৯-০৬-২০২০ 

 

চা�কলা অনুষদ 

অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/ 

পরী�ার নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িবএফএ ৪থ� বষ� 
২০১৯-

২০২০ 
১৮-০৮-২০১৯ 

  
৩১-০৩-২০২০ ১৯-৪-২০২০ ৩১-৫-২০২০ 

এমএফএ ১ম 

পব� 

২০১৯-

২০২০ 

২৫-০৮-

২০১৯   
৩১-৩-২০২০ ২০-৪-২০২০ ৩১-৫-২০২০ 

িবএফএ ৩য় বষ� 
২০১৯-

২০২০ 
১৯-০৮-২০১৯ 

  
৩১-০৩-২০২০ ২৩-৪-২০২০ ১৯-৫-২০২০ 

িবএফএ ২য় বষ� 
২০১৯-

২০২০ 
২০-১০-২০১৯ 

  

০৭-০৫-

২০২০ 
১৪-০৬-২০২০ ২০-০৮-২০২০ 

এমএফএ২য় 

পব� 

২০১৯-

২০২০ 
০৭-০৭-২০১৯ 

  

৩০-০৬-

২০২০ 
২২-০৭-২০২০ ২৭-০৮-২০২০ 

িবএফএ ১ম বষ� 
২০১৯-

২০২০ 
০৩-১২-২০১৯ 

  

১৬-০৮-

২০২০ 
০৮-০৯-২০২০ ১২-১০-২০২০ 
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�ািফক িডজাইন িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

BFA 1st Year ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ 
  

৩০-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

BFA 2nd Year ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ 
  

৩০-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

BFA 3rd Year ২০১৯-২০২০ ১৫-০১-২০২০ 
  

২৯-১০-২০২০ ০১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

BFA 4th Year ২০১৯-২০২০ ১৫-০১-২০২০ 
  

২৯-১০-২০২০ ০১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

MFA 1st Part ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ 
  

৩০-০৯-২০২০ ০১-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

MFA 2nd Part ২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ 
  

২৯-১০-২০২০ ০১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

 

ি�� �মিকং িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িবএফএ স�ান ১ম বষ� ২০১৯-২০২০ ০৩-১২-২০১৯ 
  

১৬-০৮-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 

িবএফএ স�ান ২য় বষ� ২০১৯-২০২০ ২০-১০-২০১৯ 
  

০৭-০৫-২০২০ ০৬-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ 

িবএফএ স�ান ৩য় বষ� ২০১৯-২০২০ ১৯-০৮-২০১৯ 
  

০৭-০৫-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ 

িবএফএ স�ান ৪থ� বষ� ২০১৯-২০২০ ১৮-০৮-২০১৯ 
  

৩১-০৩-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ 

এমএফএ ১ম পব� ২০১৯-২০২০ ২৫-০৮-২০১৯ 
  

৩১-০৩-২০২০ ২০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ 

এমএফএ ২য় পব� ২০১৯-২০২০ ০৭-০৭-২০১৯ 
  

১৬-০৭-২০২০ ১২-০৮-২০২০ ১৭-০৯-২০২০ 

 

�াচ�কলা িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম বষ� িবএফএ স�ান 

২০২০ 
২০১৯-২০২০ ০৩-১২-২০১৯ 

  
১৫-০৭-২০২০ ০৯-০৮-২০২০ ১২-০৯-২০২০ 

২য় বষ� িবএফএ স�ান 

২০২০ 
২০১৯-২০২০ ০১-০৩-২০২০ 

  
১০-০৯-২০২০ ১৮-১০-২০২০ ২১-১১-২০২০ 

৩য় বষ� িবএফএ স�ান 

২০২০ 
২০১৯-২০২০ ১১-০৯-২০১৯ 

  
২৩-০২-২০২০ ১২-০৩-২০২০ ২০-০৪-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

৪থ� বষ� িবএফএ স�ান 

২০২০ 
২০১৯-২০২০ ১৭-০৯-২০১৯ 

  
২০-০২-২০২০ ১২-০৩-২০২০ ২০-০৪-২০২০ 

এমএফএ ১ম পব� ২০২০ ২০১৯-২০২০ ২৮-০৭-২০১৯ 
  

০২-০২-২০২০ ১৯-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ 

এমএফএ ২য় পব� ২০২০ ২০১৯-২০২০ ১৬-০৯-২০১৯ 
  

১৩-০২-২০২০ ১২-০৩-২০২০ ২০-০৪-২০২০ 

 

 

মৃৎিশ� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম িশ�াবষ� 

�াস �� 

 হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ  

হওয়ার 

তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

�কান তথ� পাওয়া যায় নাই 
 

 

 

কা�িশ� িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

িব.এফ.এ. স�ান ৪থ� বষ� ২০১৯-২০২০ ১৮-০৮-২০১৯ 
  

৩১-০৩-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ 

এম.এফ.এ. ১ম পব� ২০১৯-২০২০ ২৫-০৮-২০১৯ 
  

৩১-০৩-২০২০ ২০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ 

িব.এফ.এ. স�ান ৩য় বষ� ২০১৯-২০২০ ১৯-০৮-২০১৯ 
  

০৭-০৫-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ 

িব.এফ.এ. স�ান ২য় বষ� ২০১৯-২০২০ ২০-১০-২০১৯ 
  

০৭-০৫-২০২০ ০৬-০৭-২০২০ ২০-০৮-২০২০ 

এম.এফ.এ. ২য় পব� ২০১৯-২০২০ ০৭-০৭-২০১৯ 
  

১৬-০৭-২০২০ ১২-০৮-২০২০ ১৭-০৯-২০২০ 

িব.এফ.এ. স�ান ১ম বষ� ২০১৯-২০২০ ০৩-১২-২০১৯ 
  

১৬-০৮-২০২০ ০১-০৯-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 

 

 



202 
 

িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

1st Year B.F.A ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ 
  

৩০-০৭-২০২০ ৩০-০৮-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 

2nd Year B.F.A ২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ 
  

৩০-০৭-২০২০ ৩০-০৮-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ 

2nd Year B.F.A ২০১৮-২০১৯ ০৫-১২-২০১৮ 
  

০৯-০১-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ 

3rd Year B.F.A ২০১৯-২০২০ ১৬-০৩-২০২০ 
  

২৫-০৯-২০২০ ২৫-১০-২০২০ ২৫-১১-২০২০ 

3rd Year B.F.A ২০১৮-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ 
  

০৯-০১-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৬-০৩-২০২০ 

4th Year B.F.A ২০১৯-২০২০ ১৭-০৩-২০২০ 
  

২৮-০৯-২০২০ ২৮-১০-২০২০ ২৮-১১-২০২০ 

4th Year B.F.A ২০১৮-২০১৯ ০৪-০২-২০১৯ 
  

০৯-০১-২০২০ ১২-০২-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ 

1st Part M.F.A ২০১৯-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ 
  

১৯-০৯-২০২০ ২৯-১০-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

1st Part M.F.A ২০১৮-২০১৯ ১৭-০৭-২০১৯ 
  

২৬-০২-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

2nd Part M.F.A ২০১৯-২০২০ ০১-০৫-২০২০ 
  

০১-১০-২০২০ ০১-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ 

1st Part M.F.A ২০১৭-২০১৮ ০৯-১১-২০১৮ 
  

২৬-০২-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

2nd Part M.F.A ২০১৮-২০১৯ ০২-০৫-২০২০ 
  

০২-১০-২০২০ ০২-১১-২০২০ ০২-১২-২০২০ 

2nd Part M.F.A ২০১৭-২০১৮ ০৭-১১-২০১৯ 
  

২৬-০২-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

 

ইনি�িটউট 

িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবএড (স�ান) ২৬ তম ব�াচ,  

১ম বষ�, ১ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ২৯-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০২-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

িবএড (স�ান) ২৬ তম ব�াচ,  

১ম বষ�, ২য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ২১-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ১৫-০৭-২০২০ ১৭-০৯-২০১৯ ০৪-১০-২০২০ ২২-১০-২০২০ 

িবএড (স�ান) ২৫ তম ব�াচ,  

২য় বষ�, ৩য় �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ২৯-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০২-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

িবএড (স�ান) ২৫ তম ব�াচ,  

২য় বষ�, ৪থ� �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ২১-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ১৫-০৭-২০২০ ১৭-০৯-২০১৯ ০৪-১০-২০২০ ২২-১০-২০২০ 

িবএড (স�ান) ২৪ তম ব�াচ,  ২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ২৯-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০২-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

৩য় বষ�, ৫ম �সিম�ার 

িবএড (স�ান) ২৪ তম ব�াচ,  

৩য় বষ�, ৬� �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ২১-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ১৫-০৭-২০২০ ১৭-০৯-২০১৯ ০৪-১০-২০২০ ২২-১০-২০২০ 

িবএড (স�ান) ২৩ তম ব�াচ,  

৪থ� বষ�, ৭ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ 

     

িবএড (স�ান) ২৩ তম ব�াচ,  

৪থ� বষ�, ৮ম �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ২১-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ১৫-০৭-২০২০ ১৭-০৯-২০১৯ ০৪-১০-২০২০ ২২-১০-২০২০ 

মা�ার অব এডুেকশন ২২ তম 

ব�াচ,  

১ম �সিম�ার 

২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ২৯-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০২-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

মা�ার অব এডুেকশন ২২তম 

ব�াচ, 

 ২য় �সিম�ার 

২০১৯-২০২০ ২১-০৫-২০২০ ২২-০৬-২০২০ ১৫-০৭-২০২০ ১৭-০৯-২০১৯ ০৪-১০-২০২০ ২২-১০-২০২০ 

মা�ার অব এডুেকশন ২১ তম 

ব�াচ, 

 ২য় �সিম�ার 

২০১৯-২০২০ ০২-০১-২০২০ ২৯-০১-২০২০ ১৬-০২-২০২০ ০২-০৪-২০২০ ১৯-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

মা�ার অব এডুেকশন  

(সা��) কায��ম 
২০১৮-২০১৯ ২৯-১২-২০১৯ ১৩-০২-২০২০ -- ২০-০৩-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ 

 

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল 

পরী�া 

আরে�র 

তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� স�ান/িবিবএ/অন�ান� ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

২য় বষ� স�ান/িবিবএ/অন�ান� ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

৩য় বষ� স�ান/িবিবএ/অন�ান� ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

৪থ� বষ� স�ান/িবিবএ/অন�ান� ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 

এম.এস. ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ০১-০৩-২০২০ ০২-০৫-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ০১-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ 
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ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িবিবএ - ২৮ (১ম বষ�) 

ি�ং �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ 

 
২০-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

িবিবএ - ২৭ (২য় বষ�)  

ি�ং �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ 

 
২০-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

িবিবএ - ২৭ (৩য় বষ�)  

ি�ং �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ 

 
২০-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

িবিবএ - ২৭ (৪থ� বষ�)  

ি�ং �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ 

 
২০-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

িবিবএ - ২৮ (১ম বষ�) 

 ফল �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০৭-২০২০ ৫-০৯-২০২০ 

 
০৫-১১-২০২০ ০৭-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 

িবিবএ - ২৭ (২য় বষ�)  

ফল �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০৭-২০২০ ৫-০৯-২০২০ 

 
০৫-১১-২০২০ ০৭-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 

িবিবএ - ২৭ (৩য় বষ�)  

ফল �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০৭-২০২০ ৫-০৯-২০২০ 

 
০৫-১১-২০২০ ০৭-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 

িবিবএ - ২৭ (৪থ� বষ�)  

ফল �সিম�ার 
২০১৯-২০২০ ১১-০৭-২০২০ ৫-০৯-২০২০ 

 
০৫-১১-২০২০ ০৭-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 

এম িব এ ি�ং �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ১১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ 
 

২০-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

এম িব এ ফল �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ১১-০৭-২০২০ ৫-০৯-২০২০ 
 

০৫-১১-২০২০ ০৭-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 

এি�িকউিটভ  

এম িব এ ব�াচ ৩৫ 
২০১৯-২০২০ ১৮-১০-২০১৯ ২৯-০২-২০১৯ 

 
১৬-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৩-০১-২০২০ 

এি�িকউিটভ  

এম িব এ ব�াচ ৩৬ 
২০১৯-২০২০ ০৪-০২-২০২০ ২১-০৩-২০২০ 

 
০৮-০৫-২০২০ ০৯-০৫-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ 

এি�িকউিটভ  

এম িব এ ব�াচ ৩৭ 
২০২০-২০২১ ০২-০৬-২০২০ ১৪-০৭-২০২০ 

 
১০-০৯-২০২০ ১১-০৯-২০২০ ১৭-০৯-২০২০ 

এি�িকউিটভ  

এম িব এ ব�াচ ৩৮ 
২০২০-২০২১ ২৫-০৯-২০২০ ৬-১১-২০২০ 

 
২৪-১২-২০২০ ২৬-১২-২০২০ ০১-০১-২০২১ 

িড িব এ ি�ং �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ১১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ 
 

৩০-০৪-২০২০ ২৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

িড িব এ ফল �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ১১-০৭-২০২০ ৫-০৯-২০২০ 
 

১২-১১-২০২০ ০৭-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 
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পুি� ও খাদ� িব�ান ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 
িমডটাম� পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম বষ� স�ান ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৮-২০২০ ১৬-০৯-২০২০ ২৯-১০-২০২০ 

২য় বষ� স�ান ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৮-২০২০ ১৬-০৯-২০২০ ২৯-১০-২০২০ 

৩য় বষ� স�ান ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৮-২০২০ ১৬-০৯-২০২০ ২৯-১০-২০২০ 

৪থ� বষ� স�ান ২০১৯-২০২০ ০৮-০১-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৮-২০২০ ১৬-০৯-২০২০ ২৯-১০-২০২০ 

�াতেকা�র ২০১৯-২০২০ ০৩-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১৩-০৮-২০২০ ১৬-০৯-২০২০ ২৯-১০-২০২০ 

 

 

সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

১ম �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ০৫-০১-২০২০ ২৩-০২-২০২০ 

 
২৬-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

২য় �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ০৯-০৮-২০২০ 

 
১০-০৯-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ২০-১০-২০২০ 

৩য় �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ২৬-০১-২০২০ ০৮-০২-২০২০ 

 
৩১-০৩-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ 

৪থ� �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ২১-০৬-২০২০ ০৯-০৮-২০২০ 

 
১০-০৯-২০২০ ২৫-০৯-২০২০ ২০-১০-২০২০ 

৫ম �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

৬� �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ 

 
৩০-০৯-২০২০ ১৪-১০-২০২০ ০৫-১১-২০২০ 

৭ম �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ ২৩-০২-২০২০ ০৫-০৪-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

৮ম �সিম�ার িব. এস. এস 

স�ান 
২০১৯-২০২০ 

    
০৮-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 

এম. এস. এস ১ম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ 
 

০৭-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ 

এম. এস. এস ২য় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ 
 

৩০-০৯-২০২০ ১৪-১০-২০২০ ০৫-১১-২০২০ 

এম. িফল ১ম পব� ২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০    ০৮-১১-২০২০ ১২-১১-২০২০ 
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আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

জুিনয়র সািট�িফেকট �কাস� 

(সকল ভাষা) 
২০২০-২০২১ ০৫-০৭-২০২০ 

নেভ�র ২০২০, 

১ম স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২১, 

�শষ স�াহ 
১৫-০৪-২০২১ ২১-০৪-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ 

িসিনয়র সািট�িফেকট �কাস� ২০২০-২০২১ ০৫-০৭-২০২০ 
নেভ�র ২০২০, 

১ম স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২১, 

�শষ স�াহ 
১৫-০৪-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৯-০৪-২০২১ 

িডে�ামা ২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ -------- -------- ১৬-০৮-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ 

উ�তর িডে�ামা ২০১৯-২০২০ ০২-০২-২০২০ -------- -------- ০১-১০-২০২০ ০৪-১০-২০২০ ০৮-১০-২০২০ 

এম. এ. (িটইএসওএল) ২০১৯-২০২০ ১৫-০১-২০২০ �ফ�য়াির ২০২০ �সে��র ২০২০ ২৬-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ৩১-১২-২০২০ 

এম. এ. (ইএলিট) 
২০১৮-২০১৯ 

(�থম �সিম�ার) 
০৩-১১-২০১৯ 

�ফ�য়াির ২০২০ 

(২য় স�াহ) 
------- ০৫-০৩-২০২০ ০২-০৩-২০২০ ১৯-০৩-২০২০ 

এম. এ. (ইএলিট) 
২০১৮-২০১৯ 

(ি�তীয় �সিম�ার) 
১৫-০৩-২০২০ 

�ম ২০২০, 

(২য় স�াহ) 
------- ০২-০৭-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ১৬-০৭-২০২০ 

এম. এ. (ইএলিট) 
২০১৮-২০১৯ 

(তৃতীয় �সিম�ার) 
২০-০৯-২০২০ 

�সে��র ২০২০, 

(২য় স�াহ) 
------- ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৬-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ১ম বষ� (৫ম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

(�থম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------- ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ১ম বষ� (প�ম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

(ি�তীয় �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------- ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ২য় বষ� (চতুথ� 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(তৃতীয় �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------- ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ২য় বষ� (চতুথ� 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(চতুথ� �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------- ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ৩য় বষ� (তৃতীয় 

ব�াচ) 

২০১৭-২০১৮ 

(প�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ৩য় বষ� (তৃতীয় 

ব�াচ) 

২০১৭-২০১৮ 

(ষ� �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ৪থ� বষ� (ি�তীয় 

ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(স�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

িব. এ. (অনাস�)  

এফ. এল. িস. ৪থ� বষ� (ি�তীয় 

ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(অ�ম �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ১ম বষ� (৫ম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

(�থম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ১ম বষ� (৫ম 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

(ি�তীয় �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ২য় বষ� (৪থ� 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(তৃতীয় �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ২য় বষ� (৪থ� 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(চতুথ� �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ৩য় বষ� (৩য় 

ব�াচ) 

২০১৭-২০১৮ 

(প�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ৩য় বষ� (৩য় 

ব�াচ) 

২০১৭-২০১৮ 

(ষ� �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ৪থ� বষ� (২য় 

ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(স�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

ই. এস. ও. এল. ৪থ� বষ� (২য় 

ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(অ�ম �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ১ম বষ� (৪থ� ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

(�থম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ১ম বষ� (৪থ� ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

(ি�তীয় �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ২য় বষ� (৩য় 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(তৃতীয় �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ২য় বষ� (৩য় 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(চতুথ� �সিম�ার 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ৩য় বষ� (২য় 

২০১৭-২০১৮ 

(প�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

ব�াচ) 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ৩য় বষ� (২য় 

ব�াচ) 

২০১৭-২০১৮ 

(ষ� �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ৪থ� বষ� (১ম ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(স�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

িস. এল. িস. ৪থ� বষ� (১ম ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(অ�ম �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ১ম বষ� (৪থ� 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

.(�থম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ১ম বষ� (৪থ� 

ব�াচ) 

২০১৯-২০২০ 

(ি�তীয় �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ২য় বষ� (৩য় 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(তৃতীয় �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ২য় বষ� (৩য় 

ব�াচ) 

২০১৮-২০১৯ 

(চতুথ� �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ৩য় বষ� (২য় 

ব�াচ) 

২০১৭-২০১৮ 

(প�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ৩য় বষ� (২য় 

ব�াচ) 

২০১৭-২০১৮ 

(ষ� �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ৪থ� বষ� (১ম 

ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(স�ম �সিম�ার) 
০১-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ ------ ২৩-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ 

িব. এ. (অনাস�)  

�জ. এল. িস. ৪থ� বষ� (১ম 

ব�াচ) 

২০১৬-২০১৭ 

(অ�ম �সিম�ার) 
০২-০৭-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ------ ১২-১১-২০২০ ১৯-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 
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�া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

�থম �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

০৭-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

ি�তীয় �সিম�ার ২০১৯-২০২০ ২৮-০৬-২০২০ ২৪-০৮-২০২০ 
 

০৮-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

তৃতীয় �সিম�ার ২০১৮-২০১৯ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

০৭-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

চতুথ� �সিম�ার ২০১৮-২০১৯ ২৮-০৬-২০২০ ২৪-০৮-২০২০ 
 

০৮-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

প�ম �সিম�ার ২০১৭-২০১৮ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

০৭-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

ষ� �সিম�ার ২০১৭-২০১৮ ২৮-০৬-২০২০ ২৪-০৮-২০২০ 
 

০৮-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

স�ম �সিম�ার ২০১৬-২০১৭ ১২-০১-২০২০ ০৮-০৩-২০২০ 
 

০৭-০৫-২০২০ ০৭-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ 

অ�ম �সিম�ার ২০১৬-২০১৭ ২৮-০৬-২০২০ ২৪-০৮-২০২০ 
 

০৮-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ০৩-১২-২০২০ 

মা�াস�-�থম 

�সিম�ার 
২০১৫-২০১৬ ১৫-০৩-২০২০ ০৩-০৫-২০২০ 

 
১৩-০৮-২০২০ ২৩-০৮-২০২০ ০৩-০৯-২০২০ 

মা�াস�-ি�তীয় 

�সিম�ার 
২০১৫-২০১৬ ১০-০৯-২০২০ ০৯-১১-২০২০ 

 
২১-০১-২০২১ ০১-০২-২০২১ ১১-০২-২০২১ 
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তথ� �যুি� ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

1st Year 

২০১৯-২০২০ 

�থম �সিম�ার 
০১-০১-২০২০ ০১-১০-০৩-২০২০ 

 
২৮-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৪-০৬-২০২০ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

1st Year 

২০১৯-২০২০ 

ি�তীয় �সিম�ার 
০২-০৭-২০২০ ০১-০৭-০৯-২০২০ 

 
২৯-১০-২০২০ ১১-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

2nd Year 

২০১৯-২০২০ 

তৃতীয় �সিম�ার 
০১-০১-২০২০ ০১-১০-০৩-২০২০ 

 
২৮-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৪-০৬-২০২০ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

2nd Year 

২০১৯-২০২০ 

চতুথ� �সিম�ার 
০২-০৭-২০২০ ০১-০৭-০৯-২০২০ 

 
২৯-১০-২০২০ ১১-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

3rd Year 

২০১৯-২০২০ 

প�ম �সিম�ার 
০১-০১-২০২০ ০১-১০-০৩-২০২০ 

 
২৮-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৪-০৬-২০২০ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

3rd Year 

২০১৯-২০২০ 

ষ� �সিম�ার 
০২-০৭-২০২০ ০১-০৭-০৯-২০২০ 

 
২৯-১০-২০২০ ১১-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

4th Year 

২০১৯-২০২০ 

স�ম �সিম�ার 
০১-০১-২০২০ ০১-১০-০৩-২০২০ 

 
২৮-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৪-০৬-২০২০ 

Bachelor of Science in 

Software Engineering (BSSE) 

4th Year 

২০১৯-২০২০ 

অ�ম �সিম�ার 
০২-০৭-২০২০ ০১-০৭-০৯-২০২০ 

 
২৯-১০-২০২০ ১১-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

Master of Science in 

Software Engineering 

(MSSE) 

২০১৯-২০২০ 

�থম �সিম�ার 
০১-০১-২০২০ ০১-১০-০৩-২০২০ 

 
২৮-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৪-০৬-২০২০ 

Master of Science in 

Software Engineering 

(MSSE) 

২০১৯-২০২০ 

ি�তীয় �সিম�ার 
০২-০৭-২০২০ ০১-০৭-০৯-২০২০ 

 
২৯-১০-২০২০ ১১-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ 

Master of Science in 

Software Engineering 

(MSSE) 

২০১৮-২০১৯ 

তৃতীয় �সিম�ার 
০১-০১-২০২০ ০১-১০-০৩-২০২০ 

 
২৮-০৪-২০২০ ১০-০৫-২০২০ ০৪-০৬-২০২০ 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০১৮-২০১৯ 

Spring (20th 

Batch) 

০১-০১-২০২০ ১৬-২২-০২-২০২০ 
 

০২-০৪-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

চতুথ� �সিম�ার 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০১৯-২০২০ 

Fall (21st 

Batch) 

ি�তীয় �সিম�ার 

০১-০১-২০২০ ১৬-২২-০২-২০২০ 
 

০২-০৪-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০১৯-২০২০ 

Spring (22nd 

Batch) 

�থম �সিম�ার 

০১-০১-২০২০ ০১-১০-০৩-২০২০ 
 

২০-০৫-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ০৪-০৬-২০২০ 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০১৮-২০১৯ 

Fall (21st 

Batch) 

তৃতীয় �সিম�ার 

০৩-০৫-২০২০ ২৩-৩০-০৬-২০২০ 
 

১৬-০৮-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৭-০৮-২০২০ 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০১৮-২০১৯ 

(22nd Batch) 

ি�তীয় �সিম�ার 

০২-০৭-২০২০ ০১-০৭-০৯-২০২০ 
 

২৬-১১-২০২০ ০১-০৬-২০২০ ২৭-১২-২০২০ 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০১৯-২০২০ 

Fall (21st 

Batch) 

চতুথ� �সিম�ার 

০১-০৯-২০২০ ১৮-২৫-১০-২০২০ 
 

০৩-১২-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০১৯-২০২০ 

(23rd Batch) 

তৃতীয় �সিম�ার 

০১-০৯-২০২০ ২০-২৭-১০-২০২০ 
 

৩০-১১-২০২০ ১০-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ 

Master in Information 

Technology (MIT) 

২০২০-২০২১ 

Fall (23rd 

Batch) 

�থম �সিম�ার 

০২-০৭-২০২০ ০১-০৭-০৯-২০২০ 
 

২৬-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ ১৭-১২-২০২০ 

Post Graduate Diploma in 

Information Technology 

(PGDIT) 

২০১৯-২০২০ 

�থম �সিম�ার 
০১-০১-২০২০ ১৬-২২-০২-২০২০ 

 
০২-০৪-২০২০ ১২-০৪-২০২০ ২৬-০৪-২০২০ 

Post Graduate Diploma in 

Information Technology 

(PGDIT) 

২০১৯-২০২০ 

ি�তীয় �সিম�ার 
০৩-০৫-২০২০ ২৩-৩০-০৬-২০২০ 

 
০৬-০৮-২০২০ ১৬-০৮-২০২০ ২৭-০৮-২০২০ 

Post Graduate Diploma in 

Information Technology 

(PGDIT) 

২০১৯-২০২০ 

তৃতীয় �সিম�ার 
০১-০৯-২০২০ ১৮-২৫-১০-২০২০ 

 
০৩-১২-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ 

M. Phil 
২০১৯-২০২০  

�থম বষ� 
০১-০১-২০২০ 

   
১১-১১-২০২০ ০৮-১২-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

Ph. D 
২০১৯-২০২০ �থম 

বষ� 
০১-০১-২০২০ 

   
১১-১১-২০২০ ১১-১১-২০২০ 

 

 

শি� ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

2nd Semester/MS in 

Renewable Energy 

Technology (MRET)/9th 

batch 

২০১৯-২০২০ ০৩-১২-২০১৯ ০২-০৩-২০২০ 
 

০২-০৭-২০২০ 
 

১১-০৭-২০২০ ১৮-০৭-২০২০ 

3rd Semester/MS in 

Renewable Energy 

Technology (MRET)/9th 

batch 

২০১৯-২০২০ ২১-০৭-২০২০ ২০-১০-২০ 
 

২০-০১-২০২১ 6 months ২৬-০১-২০২১ ০৫-০২-২০২১ 

3rd Semester/MS in 

Renewable Energy 

Technology (MRET)/8th 

batch 

২০১৮-২০১৯ ২৮-০৭-২০১৯ ২৭-১০-২০১৯ 
 

২৬-০১২০২০ 6 months ৩০-০১-২০২০ ১০-০২-২০২০ 

1st Semester/MS in 

Renewable Energy 

Technology (MRET)/10th 

batch 

২০২০-২০২১ 
৩০-০৪-

২০২০ 
৩০-০৭-২০২০ 

 
৩০-১০-২০২০ 

 
১০-১১-২০২০ ২০-১১-২০২০ 

2nd Semester/Professional 

MS in Renewable Energy 

Technology (PMRET)/4th 

batch 

২০১৯-২০২০ ০৩-১২-২০১৯ ০২-০৩-২০২০ 
 

০২-০৭-২০২০ 
 

১১-০৭-২০২০ ১৮-০৭-২০২০ 

3rd Semester/Professional 

MS in Renewable Energy 

Technology (PMRET)/4th 

batch 

২০১৯-২০২০ ২১-০৭-২০২০ ২০-১০-২০ 
 

২০-০১-২০২১ 6 months ২৬-০১-২০২১ ০৫-০২-২০২১ 

3rd Semester/Professional 

MS in Renewable Energy 

Technology (PMRET)/3rd 

batch 

২০১৮-২০১৯ ২৮-০৭-২০১৯ ২৭-১০-২০১৯ 
 

২৬-০১২০২০ 6 months ৩০-০১-২০২০ ১০-০২-২০২০ 
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��িণ/�কাস�/পরী�ার নাম িশ�াবষ� 
�াস �� 

হওয়ার তািরখ 

িমডটাম� 

পরী�ার তািরখ 

২য় িমডটাম� 

পরী�ার 

তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

�াস �শষ 

হওয়ার তািরখ 

িফ� ওয়ােক�র 

তািরখ 

(�েযাজ� হেল) 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ 

হওয়ার স�াব� 

তািরখ 

1st Semester/Professional 

MS in Renewable Energy 

Technology (MRET)/5th 

batch 

২০২০-২০২১ 
৩০-০৪-

২০২০ 
৩০-০৭-২০২০ 

 
৩০-১০-২০২০ 

 
১০-১১-২০২০ ২০-১১-২০২০ 

 

 

িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট �ািডজ ইনি�িটউট 

একােডিমক ��া�াম (১ জানুয়াির ২০২০ – ৩১ িডেস�র ২০২০) 

��িণ/�কাস�/পরী�ার 

নাম 
িশ�াবষ� 

�াস �� হওয়ার 

তািরখ 

িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ 

২য় িমডটাম� পরী�ার 

তািরখ (�েযাজ� 

হেল) 

�াস �শষ হওয়ার 

তািরখ 

ফাইনাল পরী�া 

আরে�র তািরখ 

পরী�া �শষ হওয়ার 

স�াব� তািরখ 

১ম �সিম�ার ১ম বষ� 

(স�ান) 
২০১৯-২০২০ ০১-০১-২০২০ ২৯-০৩-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ১১-০৬-২০২০ 

 

৩য় �সিম�ার ২য় 

বষ�(স�ান) 
২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০ 

 

৫ম �সিম�ার ৩য় বষ� 

(স�ান) 
২০১৭-২০১৮ ০১-০১-২০২০ ৩০-০৩-২০২০ 

 
০৭-০৫-২০২০ ০১-০৬-২০২০ 

 

৭ম �সিম�ার ৪থ� বষ� 

( স�ান) 
২০১৬-২০১৭ ০২-০২-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ 

 
২৯ জুন, ২০২০ ০৯-০৭-২০২০ 

 

মা�াস� ১ম �সিম�ার ২০১৮-২০১৯ ০১-০১-২০২০ ২৯-০৪-২০২০ 
 

৩০ মাচ�, ২০২০ ০৯-০৭-২০২০ 
 

 

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় ‘কােলা িদবস’ উপলে�� ২৩ আগ� ২০১৯ ছা�-িশ�ক �ক� িমলনায়তেন মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান-এর সভাপিতে� এক আেলাচনা সভা অনুি�ত হয়। সভায় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন িশ�ক সিমিতর সভাপিত ও 

সাধারণ স�াদক, ডাকসু’র িভিপ এবং ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �রিজ�ার উপি�ত িছেলন। 
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��র ও সহকারী ��রবৃ� 

��র 

অধ�াপক ড. এ �ক এম �গালাম র�ানী 

ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ 

�মাবাইল ন�র : ০১৭৩৩-৫০৯৬৯৪ 

 

সহকারী ��র 

�িমক নাম অনুষদ �মাবাইল ন�র 

১ অধ�াপক ড. �মা. মাকসুদুর রহমান 

ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ 

এেন� ভবন ০১৭৩২-৪৬৪৭৬৭ 

২ অধ�াপক ড. মুহা�দ মাঈনুল কিরম 

ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ 

ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ 

অনুষদ 

০১৮১৬-৩৫৯৫০৮ 

৩ জনাব আবু �হােসন মুহ�দ আহসান 

সহেযাগী অধ�াপক, �লাক �শাসন িবভাগ 

সামািজক িব�ান অনুষদ ০১৭১৬-৫৮১৬৩৩ 

৪ জনাব �মা. আবদুর রিহম 

সহেযাগী অধ�াপক, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত 

িবভাগ 

কলা অনুষদ ০১৭১৬-২৭২৭০৭ 

৫ ড. িলটন কুমার সাহা 

সহেযাগী অধ�াপক, ফিলত গিণত িবভাগ 

িব�ান অনুষদ ০১৭১৫-১৬৫৫৩৩ 

৬ জনাব �মা. নািজর �হােসন খান 

সহকারী অধ�াপক, ি�� �মিকং িবভাগ 

চা�কলা অনুষদ ০১৭১৫-৩৯১০৯০ 

৭ ড. �মাহা�দ বদ��ামান ভূঁইয়া 

সহেযাগী অধ�াপক, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ 

িবজেনস �ািডজ অনুষদ ০১৯১৬-৮২৬৫২৫ 

৮ জনাব সীমা ইসলাম 

সহকারী অধ�াপক, �ািফক িডজাইন িবভাগ 

চা�কলা অনুষদ ০১৯২৬-৫১৮৬১৭ 

৯ ড. মুহা�দ মাহবুবুর রহমান 

সহেযাগী অধ�াপক, িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট 

িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট ০১৭১১-৯৫৮৩৪৮ 

১০ ড. �মা. আ�ুল মুিহত 

সহেযাগী অধ�াপক, ি�িনক�াল ফােম�সী ও 

ফাম�ােকালজী িবভাগ 

ফােম�সী অনুষদ ০১৭৩৩-৯৮২৮৫৪ 

১১ ড. আেনায়ার �হােসন 

সহেযাগী অধ�াপক, মৎস�িব�ান িবভাগ 

জীবিব�ান অনুষদ ০১৯৭২-১৯৮৬৮০ 
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িব�িবদ�ালয় �ে�ািরয়াল িবিধ 

1. The Proctor shall be an officer of the University directly responsible to the Vice-

Chancellor, and his rank would be that of a Provost of Hall. He would be assisted by 

Assistant Proctors who would be responsible to the Proctor and the rank of an Assistant 

Proctor would be that of a House Tutor of a Hall. 

2. The following shall be the main duties of the Proctor: 

 (i) He shall be responsible for the discipline and conduct of students within the University 

campus outside the Halls. 

 (ii) He shall perform such other duties regarding discipline of students as may be required 

by the Vice-Chancellor from time to time. 

3. (i) The Proctor or one Assistant Proctor shall ordinarily remain in each of the University 

Buildings during University hours for maintaining order and discipline in the University. 

For this purpose, ordinarily one Assistant Proctor must be chosen from each of the 

Faculties of Arts, Science and Law after consultation with the relevant Deans so that the 

normal place of work of at least one Assistant Proctor happens to be in each of the main 

Buildings of the University. 

 (ii) The Proctor, if he finds necessary, may recommend to the Vice-Chancellor the 

appointment of a Prefect or Prefects from amongst the senior students to help him for 

maintaining discipline and order in the University. 

4. (i) The Proctor shall take such steps as he thinks necessary for the purpose of ensuring 

disciplined behavior and good conduct on the part of every student at all hours within the 

University Campus outside the Halls. 

 (ii) The students of University will be provided, by their respective Halls, with identity 

cards which they must produce on demand by the Proctor or the Assistant Proctors. 

5. (i) The Vice-Chancellor may delegate such of his disciplinary powers as he may think fit 

to the Proctor. The Vice-Chancellor shall issue standing orders as regards the extent of 

the power which he delegates to the Proctor. 

 (ii) The Proctor shall have power to impose on a student a fine upto Tk. 25.00 (Twenty 

five) at a time for a breach of discipline or misconduct in the University outside the Halls. 

If he is of opinion that a fine of Tk. 25.00 is not sufficient he shall have power to expel a 

student from the University for a period not exceeding six months to be counted from the 

date of order. If, however, he is of opinion that the case requires expulsion for more than 
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6 months he shall refer the case to the Vice-Chancellor for such actions as he may deem 

fit. Any fine imposed by the Proctor on a student shall be reported to the Provost of the 

Hall to which the student belongs. 

 (iii) The Assistant Proctors shall have powers to impose on a student a fine not exceeding 

Tk. 5.00 (Taka five) at a time, for breach of discipline or misconduct and report their 

action to the Proctor and to the Provosts concerned who will report such cases to the 

Vice-Chancellor. 

 (iv) No clubs or societies or students organisation other than recognised Unions or 

Associations shall be allowed to be formed. No parties or entertainments shall be held 

within the premises of the University nor shall a student play musical instrument or use a 

loudspeaker in the University premises during University hours without the previous 

permission of the Proctor. 

 A breach of this rule will be treated as breach of discipline. 

 (v) The Proctor may take suitable action against any student who willfully damages, 

disfigures or destroys University properties, or gardens, or does not observe the rules for 

facilitating movement within the University and for keeping the University neat and clean 

and for proper parking of cycles and vehicles. 

 (vi) Each teacher and officer of the University shall have proctorial powers and he can 

when necessary take suitable action for maintaining discipline in the University. Every 

such action shall be reported to the Proctor. 

 (vii) In an emergency, the Proctor or any of the Assistant Proctors can seek help of any 

employee of the University in the discharge of his duties in the University or outside, at 

all hours and it shall be the duty of the employee or employees concerned to give him 

every reasonable assistance. 

6. No student of the University individually or collectively shall declare a strike of the 

University students nor shall a student prevent another student of the University from 

attending the University classes, Laboratories and Library. 

 A student found guilty of violation of the provisions of this Section will be liable to 

punishment up to expulsion from this University. 

 Students absenting themselves from their classes on the days of strike will be liable to 

forfeiture of their scholarships and stipends. 

7. No meetings of the students of the University other than the meetings organised by the 

University or by different Departments of the University or by the students Unions 

recognised by the University shall be held in any part of the University without the 



217 
 

previous permission of the Proctor. No demonstration shall be organised within any part 

of the University. 

 A student found guilty of violation of the provisions of this Section will be liable to 

punishment up to expulsion from the University. 

 

জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম-এর ৪৩তম মৃতু�বািষ�কী পালন উপলে�� ২৭ আগ� ২০১৯ মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামােনর �নতৃে� িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক, ছা�-ছা�ী, 

কম�কত�া ও কম�চারী কিবর সমািধেত পু��বক অপ�ণ কেরন।
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আবািসক হল/�হাে�লসমূেহর �েভা�/ওয়ােড�ন 

 

নং হল/�হাে�ল �েভা�/ওয়ােড�ন 

১ সিলমু�াহ মুসিলম হল অধ�াপক ড. �মা. মিজবুর রহমান  

২ ড. মুহ�দ শহীদু�া� হল অধ�াপক ড. �সয়দ �মায়ুন আখতার 

৩ জগ�াথ হল অধ�াপক ড. িমিহর লাল সাহা 

৪ ফজলুল হক মুসিলম হল অধ�াপক ড. শাহ �মা. মাসুম  

৫ 
শহীদ সােজ�� জ��ল হক হল অধ�াপক ড. �দেলায়ার �হােসন 

৬ মা�ার’দা সূয� �সন হল অধ�াপক �মা. মকবুল �হােসন ভূঁইয়া 

৭ হাজী মুহ�দ মুহসীন হল অধ�াপক ড. �মা. িনজামুল হক ভূইয়া 

৮ কিব জসীম উ� দীন হল অধ�াপক ড. �মাহা�দ আ�ুর রশীদ 

৯ স�ার এ. এফ. রহমান হল অধ�াপক ড. �ক এম সাইফুল ইসলাম খান 

১০ মুি�েযা�া িজয়াউর রহমান হল অধ�াপক ড. িজয়া রহমান 

১১ জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান 

হল 

অধ�াপক ড. �মা. মিফজুর রহমান 

১২ স�ার িপ. �জ. হাট�গ ই�ারন�াশনাল হল অধ�াপক ড. �মা. মিহউি�ন 

১৩ অমর একুেশ হল 
অধ�াপক ড. ইসিতয়াক এম �সয়দ 

১৪ িবজয় একা�র হল অধ�াপক ড. আবদুল বািছর 

১৫ �রােকয়া হল অধ�াপক ড. িজনাত �দা 

১৬ শামসুন নাহার হল অধ�াপক ড. সুি�য়া সাহা 

১৭ বাংলােদশ-কুেয়ত �ম�ী হল 
অধ�াপক ড. মাহবুবা নাসরীন 

১৮ ব�মাতা �শখ ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল অধ�াপক ড. জািকয়া পারভীন 

১৯ কিব সুিফয়া কামাল হল অধ�াপক শামীম বানু 

২০ নবাব ফয়জুে�সা �চৗধুরাণী ছা�ী িনবাস অধ�াপক ড. আেলয়া �বগম (ওয়ােড�ন) 

২১ আইিবএ �হাে�ল  অধ�াপক ড. �মা. জাওয়াদুর রিহম জািহদ (ওয়ােড�ন) 

২২ ড. কুদরত-ই-খুদা �হাে�ল ড. �মা. আ�ুল মু�ািলব 

২৩ শহীদ এ�াথেলট সুলতানা কামাল �হাে�ল ফােতমা-তুজ-�জাহরা (ওয়ােড�ন) 
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হল/�হাে�ল পিরিচিত 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় বত�মান ছা�েদর জন� ১৪িট এবং ছা�ীেদর জন� ৫িট হল আেছ। ছা�েদর হলসমূেহর মেধ� জগ�াথ 

হেল িহ�ু, �বৗ� ধম�াবল�ী ও অন�ান� অমুসিলম ছা�েদর থাকার ব�ব�া আেছ। িবেদিশ ছা�েদর থাকার জন� “স�ার 

িপ. �জ. হাট�গ ই�ারন�াশনাল হল” নােম একিট হল আেছ। এছাড়া িপএইচ. িড. এবং এম. িফল. গেবষক ছা�ীেদর 

জন� রেয়েছ নবাব ফয়জুে�সা �চৗধুরাণী ছা�ী িনবাস, আই. িব. এ.-�ত অধ�য়নরত ছা�েদর থাকার জন� রেয়েছ আই. 

িব. এ. �হাে�ল এবং ইনি�িটউট অব �লদার ইি�িনয়ািরং অ�া� �টকেনালিজ-�ত অধ�য়নরত ছা�ীেদর থাকার জন� 

রেয়েছ শিহদ অ�াথেলট সুলতানা কামাল �হাে�ল। 

 

ছা� হল 

সিলমু�াহ মুসিলম হল (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �মা. মিজবুর রহমান  

�েভা� 

১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �িত�ার সমেয় িতনিট হল িছল : মুসিলম হল, ঢাকা হল ও জগ�াথ হল। ১৯২৯ 

সােলর ২২ আগ� ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র চ�াে�লর স�ার ��ানলী জ�াকসন সিলমু�াহ মুসিলম হেলর িভি� ��র �াপন 

কেরন। এরপূেব� বত�মান সিলমু�াহ মুসিলম হল �ধুমা� মুসিলম হল নােম পুরাতন �সে�টািরেয়ট ভবন (বত�মান ঢাকা 

�মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল) এর �দাতলায় িকছু সংখ�ক ক� িনেয় হলিটর কায��ম �� কের। ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

চ�াে�লর স�ার �ানলী জ�াকসন ১৯৩১ সােলর ১১ আগ� আনু�ািনকভােব সিলমু�াহ মুসিলম হেলর উে�াধন কেরন। 

১৯৩১-৩২ িশ�াবষ� �থেক ভিত�কৃত ছা�েদরেক �থম সিলমু�াহ মুসিলম হেল সংযু� করা হয়। �থম �েভা� স�ার 

এ. এফ. রহমােনর দ� পিরচালনায় সিলমু�াহ মুসিলম হেলর স�ানজনক ঐিতহ� �িতি�ত হয়। হেলর �মাট কে�র 

সংখ�া ১৮০িট। এর মেধ� ১৫২িট ক� ছা�েদর জন� বরা�। হেলর িভতর একিট মেনারম বাগান রেয়েছ এবং �িত 

বছর অেনক �মৗসুমী চারা �রাপণ করা হয় যা সকলেক মু� কের। ছা�েদর �লখাপড়া, আি�ক উ�য়ন এবং সাং�ৃিতক 

কম�কা� চািলেয় িনেত হেল ১িট মসিজদ, ১িট িডেবিটং �াব, ১িট লাইে�ির, ১িট িরিডং �ম ও ১িট �ামা ও ১িট িমউিজক 

�াব রেয়েছ।  

আবািসক ছাে�র সংখ�া ৪০২ জন, ��তাবািসক ৩৪২ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ১১৪৩ জন। সব�েমাট ছা� 

১৮৯১ জন। 
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Salimullah Muslim Hall 

In 1921, the establishment of Dhaka University started with three halls. These were Salimullah 

Hall, Dacca Hall and Jagannath Hall. On 22 August, 1929, Sir Stanley Jackson, Chancellor of the 

Dhaka University laid the foundation-stone of the Salimullah Muslim Hall. Until then, the 

present Salimullah Muslim Hall had been only known as Muslim Hall operating with some 

rooms on the 1st floor of the Old Secretariat Building (at present Dhaka Medical College and 

Hospital). On 11 August, 1931, Sir Stanley Jackson Chancellor of the Dhaka University officially 

inaugurated the Salimullah Muslim Hall building. In 1931-32 academic session the students 

were given the first attachment to this hall. The effective guidance of the first provost Sir A. 

F. Rahman (1921-26) contributed to the making of the prestigious traditions of Salimullah 

Muslim Hall. There are 180 rooms in this hall. Among these, 152 rooms are allotted for the 

students. There is a beautiful garden inside the hall premises where many seasonal plants are 

cultivated every year, attracting visitors. To support the academic, spiritual and 

extracurricular activities of the students, the hall has a mosque, a debating club, a hall 

library, a reading room including drama and music clubs. 

 

ড. মুহ�দ শহীদু�া� হল (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. �সয়দ �মায়ুন আখতার 

�েভা� 

শহীদু�া� হল, �া�ন ঢাকা হল, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �াচীন হলসমূেহর মেধ� অন�তম হল িহেসেব ১লা জুলাই ১৯২১ 

সােল �িত�া লাভ কের। ঢাকা িব�িবদ�ালয় কতৃ�প� ঢাকা কেলেজর িহ�ু ছা�েদর �হাে�ল ভবনিটেক ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র অ�ভু�� কের (বত�মােন শহীদু�া� হল) ঢাকা হল িহেসেব চালু কেরন। �� �থেক এ হলিট সব� 

ধম�াবল�ীেদর ধম� িনরেপ� (কসেমাপিলটান) হল িহেসেব পিরিচত। ব� ভাষািবদ ড. মুহ�দ শহীদু�া�-এর নােম 

হেলর নামকরণ করা হয় ১৯৬৯ সােল। 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় কতৃ�প� ঢাকা কেলেজর িহ�ু ছা�েদর �হাে�ল ভবনিটেক, যা এখন শহীদু�া� হল নােম পিরিচত, 

ঢাকা হল িহেসেব চালু কেরন। হলিট িছল মূলত লাল ইেটর �তির �চৗেকাণাকৃিত ি�তল ভবন যােত ১৬০ জন ছাে�র 

আবাসেনর সুিবধা িছল। পরবত�ীকােল হলিটেক িতন তলায় উ�ীত করা হয়। িবগত শতা�ীর স�েরর দশেক মূল 
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ভবেনর দি�ণ ও দি�ণ-পূব� িদেক নতুন ৪ (চার) িট ভবন িনিম�ত হয়। ভবনসমূহ হেলা: (১) বিধ�ত ভবন-১ (বত�মােন 

শহীদ শরাফত আলী ভবন); (২) বিধ�ত ভবন-২ (বত�মােন শহীদ আতাউর রহমান খান খািদম ভবন); (৩) ছা� 

িমলনায়তন (আনওয়া�ল আিজম �চৗধুরী ভবন) এবং (৪) ৫ম তলা িবিশ� আবািসক িশ�ক ভবন ।  

হেলর বত�মান ছাে�র সংখ�া ২৬৬২, ত�েধ� আবািসক-৮০০, ��তাবািসক-৪৬৫ ও অনাবািসক-১৩৯৭ । 

Dr. Muhammad Shahidullah Hall 

The Shahidullah Hall, formerly Dhaka Hall, is one of the oldest halls of the University of 

Dhaka, established on 1 July 1921. The Hostel Building of the Hindu students of Dhaka College 

was incorporated in Dhaka University and named as Dhaka Hall (Now Shahidullah Hall). From 

the very beginning, it is a Hall of cosmopolitan character. The Hall is named after the 

renowned polyglot of the country Dr. Muhammad Shahidullah in 1969. 

The hall was originally a quadrangular two-storied building of red bricks with the 

accommodation for 160 students. Later on, it was raised to a three-storied building. In the 

seventies, 4 new buildings were constructed on the south and south-east of the original 

(main) building. The new ones are: (1) Extension Building-1 (at present Shahid Sharafat Ali 

Bhaban); (2) Extension Building-2 (at present Shahid Ataur Rahman Khan Khadem Bhaban); (3) 

Student Centre (Anwarul Azim Chowdhury Bhaban) and (4) Five-storied House Tutor Quarters. 

Besides, there are two wellfurnished reading rooms which remain open 24 hours for the 

students. 

The current student strength of the hall is 2620; of them, 1294 are residents including 

doublers, and the rest are attached. 

জগ�াথ হল (১৯২১) 

 

অধ�াপক ড. িমিহর লাল সাহা  

�েভা� 

বাংলােদেশর িশ�া, সং�ৃিত ও মানিবক জাগরেণর সে� ঘিন�ভােব জিড়েয় আেছ জগ�াথ হেলর নাম। ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় কলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর সুপািরশ�েম ‘ঢাকা হল’, জগ�াথ হল’ ও ‘মুসিলম হল’ নােম িতনিট 

হল িনেয় ১৯২১ সােলর ১ জুলাই যা�া �� কের। ঢাকা কেলজ ও জগ�াথ কেলেজর জিমর উপর ঢাকা িব�িবদ�ালয় 



222 
 

গেড় ওেঠ িবধায় নব�িতি�ত িব�িবদ�ালেয়র দুিট হেলর নামকরণ হয় ‘জগ�াথ হল’ ও ‘ঢাকা হল’।  মূলত, 

মািনকগে�র বািলয়ািটর জিমদার িকেশারীলাল রায়েচৗধুরীর িপতা জগ�াথ রায় �চৗধুরীর নামানুসাের জগ�াথ কেলজ ও 

জগ�াথ হেলর নামকরণ করা হেয়িছল। ১৯২১ সােলর ০৯ �সে��র ৩১৩ ছা� িনেয় জগ�াথ হল তার কায��ম �� 

কের। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �িত�াকােল সাধারণত কলা অনুষদ ও আইন িবভােগর অমুসলমান ছা�রা থাকত জগ�াথ 

হেল; পের ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সকল অনুষদ এবং ইনি�িটউেটর অমুসিলম ছা�েদরেক জগ�াথ হেল সংযু� করা 

হয়। জগ�াথ হেলর দীঘ� ইিতহােস �বশ কেয়কজন পি�ত ও িশ�ািবদ এই হেলর �েভাে�র দািয়� পালন কেরন। 

এঁেদর মেধ� িবেশষভােব উে�খেযাগ� হেলন ড. নেরশচ� �সন��, ড. রেমশচ� মজুমদার, ড. হিরদাস ভ�াচায�, 

অধ�াপক �দেব�নাথ ব�ানাজ�ী, ড. পৃ�ীশচ� চ�বত�ী, ড. �গািব�চ� �দব এবং ড. �জ�ািতম�য় �হঠাকুরতা। 

উি�দিব�ান িবভােগর িসিনয়র িশ�ক এবং ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িসেনেটর সােবক সদস� অধ�াপক ড. িমিহর লাল 

সাহা বত�মােন জগ�াথ হেলর �াধ�ে�র দািয়ে� রেয়েছন। �ায় ২৫০০ ছা� জগ�াথ হেলর সে� সংযু� রেয়েছ। 

আবািসক ছাে�র সংখ�া ১১৮০ জন, ��তাবািসক ৩৯০ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ৮৬৬ জন, সব�েমাট 

ছা�সংখ�া ২৪৩৬ জন।  

Jagannath Hall 

The name of Jagannath Hall is closely associated with education, culture and human 

awakening of Bangladesh. The University of Dhaka started its journey on 1 July 1921 with 

three Halls- ‘Dacca Hall’, ‘Jagannath Hall’ and ‘Salimullah Muslim Hall’. As per 

recommendation of Calcutta University Commission. The nomenclature of ‘Jagannath Hall’ and 

‘Dacca Hall’ was adopted as the newly-established University of Dhaka founded on the land of 

Jagannath College and Dhaka College. The name of Jagannath College and Jagannath Hall were 

taken after the name of Jagannath Saha, the father of Kishori Lal Saha (Roy Chowdhury), 

Zaminder of Baliati of Tangail. 

Jagannath Hall started its journey with 313 students on 9 September 1921. Several scholars 

and educationists held the post of provost of Jagannath Hall. Among those, Dr. Naresh 

Chandra Sengupta, Dr. Ramesh Chandra Majumder, Dr. Haridas Bhattacharya, Professor 

Debendranath Banarjee, Dr. Prithwish Chakrabarty, Dr. Gobinda Chandra Dev and Dr. 

Jyotirmoy Guhathakurata are noteworthy. The senior professor of the Department of Botany 

and the former member of the Senate of Dhaka University, Professor Dr. Mihir Lal Saha 

presently holds the position of Provost of Jagannath Hall. Nearly 2500 students are attached 

with this Hall. 
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ফজলুল হক মুসিলম হল (১৯৪০) 

 

অধ�াপক ড. শাহ �মা. মাসুম  

�েভা� 

ফজলুল হক মুসিলম হল �িত�া হয় ১৯৪০ সােল। হলিট ১৯৪০ সােল অিবভ� বাংলার �া�ন �ধানম�ী এ, �ক 

ফজলুল হেকর নােম নামকরণ করা হয়। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র পুরাতন হল�েলার মেধ� এ হল অন�তম। হেলর 

কায��ম ১ জুলাই, ১৯৪০ সােল ৩৬৩ জন ছা�-ছা�ী িনেয় �� হয়। এর মেধ� ২৩১ জন আবািসক ছা� ও ১৩২ জন 

অনাবািসক ছা�, ত�েধ� ০৩ জন ছা�ী িছল। 

হেলর দুিট ভবন রেয়েছ ; �ধান ভবন ও বিধ�ত ভবন (দি�ণ ভবন)। হেল ২৪৪ িট ক� আেছ এবং ৭৬৬ িট িসট রেয়েছ। 

হেলর �থম �েভা� িছেলন ড. মুহা�দ শহীদু�াহ এবং বত�মান �েভা� অধ�াপক ড. শাহ �মা. মাসুম। হেল ০৭ জন 

আবািসক িশ�ক ও ৭ জন সহকারী আবািসক িশ�ক রেয়েছ। হল �শাসন পিরচালনা কেরন হল �াধ��। সকল 

আবািসক ও সহকারী আবািসক িশ�কবৃ� হল �শাসন পিরচালনায় সহায়তা কেরন ও ছা�েদর কল�ােণ িনেয়ািজত 

রেয়েছন। তাঁরা হেলর িবিভ� �েক ছা�েদর িসট ব�ন এবং ছা�েদর �সবামূলক কম�কাে� তদারিক কের থােকন। 

তাছাড়া হেলর ডাইিনং “সৃি�” �মস সু�ুভােব পিরচালনা করার জন� একজন িসিনয়র আবািসক িশ�ক ড. �মা. মিমনুল 

ইসলাম অথ� উপেদ�া িহেসেব দািয়� পালন করেছন। হল �শাসন অত�� সু�ু ও সু�রভােব পিরচািলত হেয় আসেছ। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত �থেক  ১৫ জানুয়াির ২০১৯ িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় �খলার মােঠ ফজলুল হক মুসিলম হেলর 

বািষ�ক �ীড়া �িতেযািগতার আনু�ািনক উে�াধন কেরন। 
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Fazlul Huq Muslim Hall (1940) 

The Fazlul Huq Muslim Hall was established in 1940, after the name of A.K. Fazlul Huq, 

former Prime-Minister of Un-divided Bengal. It is one of the oldest residential Halls of Dhaka 

University. This Hall started functioning on 1 July 1940 with a total of 363 students which 

included 231 resident and 132 non-resident student with three girl students. 

The Hall has two buildings : Main building and Extension Building known as ‘South Building’. 

There are 244 rooms and 766 seats in this Hall. 

The first Provost of the Hall was Dr. Mohammad Shahidullah. Professor Dr. Shah Md. Masum is 

the current Provost. There are seven House Tutors and seven Assistant House Tutors in the 

Hall. The Hall administration is run by the Provost. All House Tutors and Assistant House 

Tutors are assigned with different activities related to Hall administration and welfare for the 

students. Each of them is assigned with a particular block of the Hall for allotting seats. The 

Hall dinning (Sristi Mess) is being run by an organizing committee under the guidance of a 

senior House Tutor as its finance advisor. 

শহীদ সােজ�� জ��ল হক হল (১৯৫৭) 

 

অধ�াপক ড. �দেলায়ার �হােসন 

�েভা� 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ৫ম হল িহেসেব পািক�ােনর কিব আ�ামা ইকবােলর নােম ১৯৫৭ সােল ‘ইকবাল হল’ �ািপত 

হয়। িব�ু� ছা�রা ঊনসে�র আইয়ুব খােনর পতন ঘটান এবং ইকবাল হেলর নাম পিরবত�ন কের আগরতলা মামলার 

১৭ নং অিভযু� শহীদ সােজ�� জ��ল হেকর �রেণ নতুন নামকরণ কেরন ‘সােজ�� জ��ল হক হল ।’  ১৯৭১ 

সােলর মােচ� অসহেযাগ আে�ালন �� হেল বাঙািলর িদক িনেদ�শনার অন�তম �ধান �ক� হেয় ওেঠ এই হল। 

বাঙািলর মুি�র লে�� এই হল �থেক গিঠত হয় ‘জয় বাংলা বািহনী’। মুি�যুে� বাঙািলর ��রণার উৎস বাংলােদেশর 

মানিচ� খিচত �থম জাতীয় পতাকা �তির হয় এ হেল এবং ২ মাচ� ১৯৭১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র কলাভবেন 

ছা�েনতারা তা �থম উে�ালন কেরন। এই হেল পািক�ান হানাদার বািহনী ২৫ মােচ�র কালরােত অতিক�ত আ�মণ 

চািলেয় ব� ছা�, কম�চারী ও িনরীহ মানুষেক হত�া কের। �াধীনতার পর ১৯৭২ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় কতৃ�প� 

সবার �ত�াশা অনুসাের ইকবাল হেলর নাম দা�িরকভােব পিরবত�ন কের ‘জ��ল হক হল’ রােখন। ২০১৩ সােল ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় কতৃ�প� ‘শহীদ সােজ�� জ��ল হক হল’ নামকরণ কেরন।  
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হলিটেত আবািসক ছা� ৭০৮ জন, ��তাবািসক ছাে�র সংখ�া ৬০০ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ১০৫৫ জন। 

সব�েমাট ছা�সংখ�া ২৩৬৩ জন। 

ইনি�িটউট অব �লদার ইি�িনয়ািরং অ�া� �টকেনালিজ-র অধীেন  ড. কুদরত-ই-খুদা ভবন-এ আবািসক ছা�সংখ�া 
১১০ জন।  

Shahid Sergeant Zahurul Huq Hall 

The fifth Hall of the University of Dhaka, 'Iqbal Hall', named after the Pakistan Poet Allama 

Iqbal was established in 1957. The agitated students ousted the Ayub regime in 1969 and 

changed the name of Iqbal Hall and renamed it as 'Sergeant Zahurul Huq Hall' after the 17th 

accused of Agartala Conspiracy Case, Sergeant Zahurul Huq. 

This Hall became a central place of directives for Liberation Struggle when the Non-

Cooperation movement started in March 1971. The historic 'Joy Bangla Force' was formed in 

this Hall in order to achieve freedom of the Bengale. The flag of Bangladesh with a map 

which was a source of inspiration for the freedom fighters was prepared in this Hall and 

hoisted by the student leaders for the first time on 2 March 1971 in front of the Arts 

Building. Due to these reasons, the Pakistani occupying forces killed many students, staff and 

innocent people through their sudden attacks on the black night of 25th March 1971. 

Following independence in 1972 the authority of the DU officially changed the name of Iqbal 

Hall to ‘Zahurul Huq Hall.’ In 2013, the authority of the DU further changed the name of 

‘Zahurul Huq Hall’ to ‘Shahid Sergeant Zahurul Huq Hall’ 

 

মা�ারদা’ সূয� �সন হল (১৯৬৬) 

 

অধ�াপক �মা. মকবুল �হােসন ভূঁইয়া 

�েভা� 

১৯৬৪ সােল তৎকালীন পািক�ান সরকােরর আমেল �িতি�ত হয়। ��েত এই আবািসক হেলর নাম িছল িজ�াহ হল। 

বাংলােদশ �াধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সােল ি�িটশ-িবেরাধী িব�বী সূয� �সেনর নামানুসাের এই হেলর নামকরণ করা 

হয়। ছয়তলা এই হেল ছা�েদর বসবােসর জন� রেয়েছ �ায় ৫০০িট ক�। এছাড়াও রেয়েছ একিট মসিজদ, একিট 

পাঠ ক�, একিট ��াগার, একিট িমলনায়তন ও �খলাধুলার ক�, অিতিথ ক�, কি�উটার ল�াবেরটির এবং িতনিট 

খাবার �কি�ন। আবািসক ভবেনর মাঝখােন রেয়েছ একিট ফুেলর বাগান এবং একিট কৃি�ম জলাধার ও �ফায়ারা। 

উে�খেযাগ� �াপনার মেধ� রেয়েছ একিট শিহদ িমনার ও ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর �াধীনতা যুে� এই হেলর শিহদ 

ছা�-িশ�কবৃে�র �রেণ িনিম�ত ভা�য� �ৃিতর জানালা । 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6_%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
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হলিটেত আবািসক ছা� ৫৪৬ জন, ��তাবািসক ছাে�র সংখ�া ৫৫০ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ১৪৩৫ জন। 

সব�েমাট ছা�সংখ�া ২৫৩১ জন। 

 

িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক ৭ 

�ফ�য়াির ২০১৯ িব�িবদ�ালেয়র �ক�ীয় �খলার মােঠ সূয�েসন হেলর বািষ�ক �ীড়া �িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ কেরন। 

হাজী মুহ�দ মুহসীন হল (১৯৬৭) 

 

অধ�াপক ড. �মা. িনজামুল হক ভূইয়া 

�েভা�  

হাজী মুহ�দ মুহসীন হল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অন�তম ঐিতহ�বাহী আবািসক হল। মুহসীন হল ১৯৬৭ সােল তৎকালীন 

সব�বৃহৎ আবািসক হল িহেসেব �িতি�ত হয়। এই হলিটর নামকরণ করা হেয়েছ উপমহােদেশর অন�তম িশ�ানুরাগী 

এবং দানবীর হাজী মুহ�দ মুহিসেনর নােম। উপমহােদেশর ইিতহােসর এই িবখ�াত দানবীর মুহ�দ মুহিসন ১৭৩২ 

সােলর ৩ জানুয়াির ভারেতর পি�মবে�র �গিলেত জ��হণ কেরন। হেল সব�েমাট ৩৯৫িট ক� রেয়েছ �যখােন ১২৬৬ 

জন ছা� অব�ান কের যােদর মেধ� ৫৩৯ জন আবািসক এবং ৭২৭ জন ��তাবািসক। উপর� হেলর অধীেন ১৩২৪ 

জন অনাবািসক ছা� রেয়েছ যােদর �শাসিনক কম�কা� হেলর অধীেন স�� হয়। ছা�েদর িশ�া ও আনুষি�ক 

সহেযািগতার জন� বত�মােন ১২ জন আবািসক িশ�ক সাব��িণক ক�া�ােস অব�ান কেরন। হেলর সেব�া� কম�কত�া 

িহেসেব রেয়েছন �াধ�� অধ�াপক ড. �মা. িনজামুল হক ভূইয়া। মুহসীন হল ছা�েদর �মধা, �নিতকতা ও �যাগ�তা 

বৃি�েত অবকাঠােমাগত সুিবধা ও সহিশ�ামূলক কম�কাে�র আেয়াজন কের থােক। দুইিট পাঠক�, িগয়াসউি�ন 

পাঠাগার নােম একিট সমৃ� পাঠাগার ও সংবাদপ� পাঠক� রেয়েছ। সু� িবেনাদন ও শরীরচচ�ার জন� রেয়েছ একিট 

িটিভ �ম, একিট �গমস �ম ও সুিবশাল �খলার মাঠ। হেলর অভ��ের রেয়েছ একিট নয়নািভরাম বাগান। ছা�েদর 
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পুি�কর ও সা�য় মূেল� খাবার সরবরােহর জন� হেল একিট ক�াি�ন ও ছা�েদর �ারা পিরচািলত ‘ফয়ট’স 

এ�ারেটইনেম� নােম একিট �মস রেয়েছ। আরও রেয়েছ একিট মসিজদ, নরসু�র ও লি�। ছা�েদর �নতৃ� ও 

�সবামূলক মানিসকতার িবকােশ হেলর সহেযািগতায় একিট িডেবিটং �াব, ���ায় র�দাতা সংগঠন ‘বাধঁন’ এর মত 

সংগঠন রেয়েছ। সামািজক, সাং�ৃিতক ও ছা�রাজনীিতর চচ�ার জন� রেয়েছ কায�কর হল ছা�সংসদ। �িতব�ী ছা�েদর 

আবাসন ও যাতায়ােতর জন� আেছ আলাদা ক� ও র �া�। ছয় তলা ভবেন উঠানামার জন� রেয়েছ দুইিট িলফট। 

জনি�য় কথাসািহিত�ক �মায়ুন আহেমদ এবং �িথতযশা রাজৈনিতক ব�ি��সহ অেনক �ণীজন ছা�াব�ায় এই হেলর 

িশ�াথ�ী িছেলন। মহান মুি�যুে�র সময় এই হেলর আবািসক িশ�ক, ছা�, কম�কত�া ও কম�চারীরা যুে� অংশ�হণ 

কেরন যােদর মেধ� একজন আবািসক িশ�ক সহ �মাট ১০ জন শাহাদাত বরণ কেরন। 

আবািসক ছাে�র সংখ�া ৫৩৯ জন, ��তাবািসক ৭২৭ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ১৩২৪। সব�েমাট ছা�সংখ�া 

২৫৯০ জন। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত �থেক ১৮ জানুয়াির ২০১৯ িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় �খলার মােঠ হাজী মুহ�দ 

মুহসীন হেলর বািষ�ক �ীড়া �িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ কেরন। 
 

Haji Muhammad Mohsin Hall 

The Haji Muhammad Mohsin Hall is one of the historically renowned residential Halls in 

Dhaka University. Established in 1967, the hall was named after the prominent philanthropist 

in Bengal, Haji Muhammad Mohsin, who was born in Hughli in 1732. More than 1266 students 

live in 395 rooms in this hall:  539 students have residential status and 727 are doublers. 

Moreover, 1324 non-resident students are officially attached with the hall. One Provost and 

twelve House Tutors stay on the campus round the clock to provide academic and 

administrative support to the students. For the enhancement of leadership, talent, and 

morality of the students the hall regularly arranges co-curricular activities and provides 

infrastructural facilities. Among others, The Haji Muhammad Hall Debating Club and ‘Badhon’ 

contribute to the development of leadership capacity and voluntary mindset among the 
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students. Hall Union, as part of DUCSU culture, is active to promote social, cultural and 

political activities among students. 

Famous personalities including the popular writer Humayun Ahmed and many other political 

personalities were the residential students of this hall in their student life. 

  

কিব জসীম উ� দীন হল (১৯৭৬) 

 

অধ�াপক ড. �মাহা�দ আ�ুর রশীদ 

�েভা� 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িশ�াথ�ীেদর আবািসক সুিবধা স�সারেণর লে�� ১৯৭৬ সােল কিব জসীম উ� দীন হল �িতি�ত 

হয়। কেলবর িবেবচনায় হলিট ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �ছাট হল�েলার অন�তম। এ হেল আবািসক কে�র সংখ�া মা� 

১২০ িট। তেব িশ�া কায��ম এবং সহ-িশ�া কায��েমর (কািরকুলার, �কা-কািরকুলার এবং এক�া কািরকুলার 

এি�িভিটজ) িবেবচনায় কিব জসীম উ� দীন হল িব�িবদ�ালেয়র সবচাইেত অ�সর হল�েলার একিট। এেত খবেরর 

কাগজ পােঠর জন� একিট ক�, িনয়িমত পােঠর জন� দু’িট পাঠক� রেয়েছ। তাছাড়া হল �া�েণর �বিশর ভাগ অংশ 

ওয়াই-ফাই �নটওয়ােক�র আওতায় রেয়েছ। �সজন� িশ�াথ�ীরা িনজ িনজ কি�উটার বা ল�াপটপ �থেক িব�িবদ�ালয় 

অনলাইন লাইে�িরর �সবা �হণ করেত পাের। তাছাড়া হেলর িনজ� একিট পাঠাগার রেয়েছ। পাঠাগারিট সািহত� ও 

ইিতহােসর পাঠকেদর িবেশষভােব আকৃ� করেব। এছাড়া হেল একিট ি�তল মসিজদ, িবত�ক চচ�ার জন� ‘হাউস অব 

িডেবটস�’ ক�, একিট �টিলিভশন ক� যা িমলনায়তন িহেসেব ব�ব�ত হয় এবং খাবার �হেণর জন� দুইিট আলাদা 

ক� রেয়েছ। সািহত�, সং�ৃিত ও িবতক� চচ�ায় কিব জসীম উ� দীন হেলর �দশব�াপী খ�ািত রেয়েছ। �দেশর 

���ার�দানকারী সংগঠন ‘বাঁধন’-এর জ� কিব জসীম উ� দীন হেলর িশ�াথ�ীেদর হাত ধের। কিব জসীম উ� দীন হল 

ইউিনেটর বাঁধন-কম�ীরা আজও একই উ�ীপনায় আত�-মানবতার �সবায় িনেজেদরেক িনেয়ািজত �রেখেছ।  

আবািসক ছাে�র সংখ�া ৩৯৭ জন, ��তাবািসক ছা� ৬৯৯ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ৯৯৯ জন। সব�েমাট 

ছাে�র সংখ�া ২০৯৫ জন।  
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ঢাকা িব�িবদ�ালয় কিব জসীম উদদীন হেলর �মধাবী ১ জন িশ�াথ�ী ‘কিব জসীম উদদীন হল �া� ফা� 

�ণ�পদক’ ও ৫ জন িশ�াথ�ী �মধাবৃ্ি� লাভ কেরেছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. 

�মা. আখতা��ামান ২২ অে�াবর ২০১৯ স��ায় হল িমলনায়তেন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �খেক 

িশ�াথ�ীেদর হােত �ণ�পদক ও বৃি�র �চক তুেল �দন। 

Kabi Jasimuddin Hall 

With a view to accommodating the ever-increasing number of students of the university Kabi 

Jasimuddin Hall was established in 1976. In terms of area it is one of the smallest residential 

halls of the university. It has only 120 rooms for the inmates. But in terms of curricular, co-

curricular and extra-curricular activities, it is one of the top performing halls. It has one 

room that is exclusively dedicated to newspaper reading. The hall has reserved a regular 

reading room where students can study round the clock. The wi-fi network of the hall covers 

most part of the hall premises. So students can get access to university online library from 

their personal laptops and desktops. Besides, the hall has a library that caters for the avid 

readers of literature and history. The hall has a two-storey mosque. Debate sessions regularly 

take place in the house of debaters. The hall has a large television room, often used as 

auditorium, and two separate dinning rooms. In the field of literature, debates and cultural 

activities, the hall has gained reputation at the national level. The most famous organization 

of blood-donors `Bandhon’ was founded by the students of this hall. Activists of Kabi 

Jasimuddin Hall unit ‘Bandhon’ donate blood everyday with equal enthusiasm for the suffering 

humanity.  
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ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত �থেক ১০ জানুয়াির ২০১৯ িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় �খলার মােঠ কিব জসীম উদদীন হেলর 

৩৫তম বািষ�ক �ীড়া �িতেযািগতা উে�াধন কেরন। 

স�ার এ. এফ. রহমান হল (১৯৭৭) 

 

অধ�াপক ড. �ক এম সাইফুল ইসলাম খান 

�েভা� 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় িসি�েকট এর ২১/০৮/১৯৭৬ তািরেখর এক সভার িস�া� অনুযায়ী ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �থম 

বাঙালী ভাইস চ�াে�লর ও �খ�াত িশ�ািবদ স�ার এ. এফ. রহমােনর নামানুসাের তদানী�ন ১নং �হাে�েলর নাম এ. 

এফ. রহমান রাখা হয়। ঐ সময় হেলর নােমর সংেগ 'স�ার' শ�িট যু� না থাকেলও অিত স�িত গত ১৩/০৩/২০১৪ 

তািরেখ অনুি�ত ঢাকা িব�িবদ�ালয় িসি�েকেটর এক সভার িস�া� অনুয়ায়ী হেলর নােমর সংেগ 'স�ার' শ�িট �যাগ 

কের অ� হেলর নাম রাখা হয় স�ার এ. এফ. রহমান হল।  

আবািসক ছাে�র সংখ�া ৪৯৬ জন, ��তাবািসক ৪৯৬ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ২১৪৪ জন, সব�েমাট ছাে�র 

সংখ�া ২১৩৬ জন। 

A. F. Rahman Hall 

As per the decision of the University of Dhaka Syndicate meeting dated 21/08/1976, the then 

Hostel-1 was named as “A. F. Rahman Hall” after the name of the first Bangali              

Vice-Chancellor of  University of Dhaka and renowned educationist Sir A.F. Rahman. Though 

the word ‘Sir’ was not included at that time, a meeting of Dhaka University Syndicate held on 
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13/03/2014 added the word ‘Sir’ and renamed the Hall as “Sir A.F. Rahman Hall” in honour of 

the then Vice-chancellor University of Dhaka. 

 

িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ২৫ �সে��র ২০১৯ 

স��ায় মুি�েযা�া িজয়াউর রহমান হল িমলনায়তেন এক অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 

�থেক িশ�াথ�ীেদর হােত �েভা� অ�াওয়াড� তুেল �দন। 

 

মুি�েযা�া িজয়াউর রহমান হল (১৯৮৮) 

 

অধ�াপক ড. িজয়া রহমান 

�েভা� 

হেলর আবািসক ছাে�র সংখ�া ৪৮৪ জন, ��তাবািসক ৪৫০ এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ১৭১৬ জন। সব�েমাট 
ছাে�র সংখ�া ২৬৫০ জন।  
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জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান হল (১৯৮৮) 

 

অধ�াপক ড. �মা. মিফজুর রহমান 

�েভা� 

জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান �াধীন বাংলােদেশর �পিত। এই মহান �নতার নােম ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান হেলর নামকরণ করা হেয়েছ। জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান 

হল ১৯৮৮ সােল �িতি�ত হয়। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র আধুিনক সুেযাগ-সুিবধা সংবিলত হল�েলার মেধ� এই হল 

অন�তম। হেল িশ�াথ�ীেদর জন� তারিবহীন ই�ারেনট সংেযাগ (ওয়াই-ফাই), একিট সমৃ� ��াগার, একিট সুসি�ত 

পাঠক�, একিট মসিজদ, একিট ক�াি�ন, একিট ডাইিনং ক� রেয়েছ। সবুজ চ�ের �ঘরা হেলর পুেরা এলাকা িদেনর 

২৪ ঘ�াই িসিস িটিভ ক�ােমরার নজরদারীেত থােক। হেলর িশ�াথ�ীেদর জন� ক�ারাম, �টিবল �টিনস, দাবা, 

ব�াডিম�নসহ নানািবধ ইনেডার �খলাধুলার সুেযাগ রেয়েছ। হেলর িশ�াথ�ীেদর �মধািভি�ক �িতেযািগতায় উ�ু� 

করেত �িতবছর িবিভ� অনুষেদর অনাস� পরী�ায় সেব�া� ফলাফলধারী হেলর িশ�াথ�ীেদর ব�ব�ু �মধা পুর�ার 

�দান করা হয়। �িতবছর িবিভ� জাতীয় িদবস উপলে�� হেল আেলাচনা সভা, সাং�ৃিতক অনু�ান, িবত�ক 

�িতেযািগতা �ভৃিতর আেয়াজন করা হয়। যথাযথ ভাবগা�ীেয�র সােথ ১৭ই মাচ� জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর 

রহমান এর জ�বািষ�কী ও ১৫ই আগ� জাতীয় �শাক িদবস পালন করা হয়। িনব�ািচত হল সংসদ িশ�াথ�ীেদর কল�ােণ 

িবিভ� কায��ম পিরক�না ও স�াদন কের থােক।  

এ হেলর আবািসক ছাে�র সংখ�া ৩৯৫ জন, ��তাবািসক ৫০৫ জন এবং অনাবািসক ছাে�র সংখ�া ১৫০৫ জন। 
সব�েমাট ছাে�র সংখ�া ২৪০৫ জন।  

 

Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall 

Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the architect of independent Bangladesh. 

The Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall was named after this great leader 

and was established in 1988. This Hall is one of the halls of University of Dhaka which is 

equipped with modern amenities. There are high-speed wireless internet connections (Wi-Fi), 

a rich library, a well-equipped reading room, a masjid, a canteen, and a dining room for the 

students. Surrounded by greeneries the whole area of the hall is under surveillance of CCTV 

cameras for 24 hours of the day. There are opportunities of playing various indoor games e.g. 

carom, table tennis, chess, badminton etc. for the students. Every year, the resident students 

of different faculties with highest results in their Honours final exams are awarded with the 

Bangabandhu Merit Award to inspire them towards merit-based competion. Discussion 
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programmes, cultural programmes, debate-competition, etc. are arranged in the hall to 

commemorate the national days. The birth anniversary of Jatir Janak Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman on 17th March and National Mourning day on 15th August are observed with 

appropriate solemnity. The elected Hall Union plans and performs various activities for 

student welfare. 

স�ার িপ. �জ. হাট�গ ই�ারন�াশনাল হল (িবেদিশ ছা�েদর জন�, ২০০২) 

 

অধ�াপক ড. �মা. মিহউি�ন 

�েভা� 

ই�ারন�াশনাল �হাে�লিট ১৯৬৬ সােল িবেদিশ ছা�- ছা�ীেদর জন� �িতি�ত হয়। পরবত�ীেত ২০০১ সােল �হাে�লিট 

স�ার িপ �জ হাট�গ ই�ারন�াশনাল হল নােম �পা�িরত হয়। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �থম উপাচায� স�ার িফিলপ �যােসফ 

হাট�গ (১৮৬৪-১৯৪৭) এর নামানুসাের এ হেলর নামকরণ করা হয়। বত�মােন হেলর �াধ�� িহেসেব আেছন ব�বসায় 

�শাসন ইনি�িটউট এর অধ�াপক ড. �মা. মিহউি�ন। এ হেলর অধীেন ১১৭ জন িবেদিশ ছা�-ছা�ী রেয়েছ, এর মেধ� 

১৭জন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� িবভােগ ও ইনি�ি�উেট অধ�য়নরত। বািকরা অিধভু� কেলজ ও ইনি�িটউেট। 

িকছু সংখ�ক িশ�ক ও কম�কত�া হেল বসবাস করেছন। িভিজিটং গেবষক ও �লারগেণর জন� এখােন রেয়েছ ৯িট 

অিতিথ ক�। হল যথােযাগ� ময�াদায় িবিভ� জাতীয় িদবস পালন কের থােক। হেল অব�ানরত ছা�েদর জন� কতৃ�প� 

ইনেডার �গইমস �িতেযািগতার আেয়াজন কের। এখােন আধুিনক সুেযাগ-সুিবধাসহ ডাইিনং হল ও রা�াঘর রেয়েছ। 

ছা�রা কি�উটার ও ই�ারেনেটর সুিবধাসহ একিট লাইে�িরও ব�বহার করেছ। হেল একিট সু�র িটিভক� আেছ। 

হেলর স�ুখ� দুইপােশ দুিট বাগান হেলর �সৗ�য�েক আেরা বৃি� কেরেছ। 

Sir P.J. Hartog International Hall 

The International Hostel was established in 1966 for the foreign students of the University of 

Dhaka. It was named after Sir Philip Joseph Hartog (1864-1947), the first Vice-Chancellor of 

the University of Dhaka. In 2001 this hostel was renamed as Sir P. J. Hartog International Hall. 

Dr. Md. Mohiuddin, Professor at Institute of Business Administration is the current Provost of 

the hall. 117 foreign students are currently living in this hall. Among them, 17 are enrolled at 

different Departments and institutes of the University of Dhaka, and the rest are from 

different affiliated colleges or institutes. A number of teachers and officers of the University 

also reside at this hall. The Hall has nine guest rooms to accommodate visiting researchers 

and scholars. The Hall observes several national days with due respect and solemnity. Indoor 
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game tournaments are arranged for the residents of the hall. There are one beautiful dining 

hall as well as neat and clean kitchens with modern facilities. There are reading rooms with 

library and computer facilities with internet connection for the students along with a well-

organized TV room. Two nice and attractive gardens in front of the hall have increased the 

beauty of the hall. 

 

আবািসক ছা�-ছা�ীর সংখ�া ৯৭ জন। ��তাবািসক ছা�-ছা�ী-১৫, অনাবািসক ছা�-ছা�ী-০৫ জন। সব�েমাট ছা�-ছা�ীর 
সংখ�া ১১৭ জন।  

 

 

অমর একুেশ হল (২০০১) 

 
অধ�াপক ড. ইসিতয়াক এম �সয়দ 

�েভা� 

ভাষা শহীদেদর �িত গভীর ��া �দশ�ন ��প ২০০১ সােলর ২৫�শ �ম তৎকালীন মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা 

উ��াধন কেরন অমর একুেশ হল। ড. �মা. শহীদু�া� হেলর িপছেন অবি�ত এিশয়ািটক �সাসাইিট ও বাবুপুরা পুিলশ 

ফাঁিড়র মধ�বত�ী এলাকায় হলিটর অব�ান। ভাষা শিহদ �রেণ হেলর ভবন�েলার নামকরণ করা হেয়েছ শিহদ রিফক 

ভবন, শিহদ সালাম ভবন, শিহদ বরকত ভবন এবং শিহদ জ�ার ভবন।  

আবািসক ছা�সংখ�া ২৮৫ জন, ��তাবািসক ৩০০ জন এবং অনাবািসক ৭১৩ জন, সব�েমাট-১২৯৮। 

 

Amar Ekushey Hall 

To commemorate and show deep respect to the martyrs of the language movement, 

Honourable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the Amar Ekushey Hall on 25 May, 

2001. The hall is situated behind Dr. Muhammad Shahidullah hall and in between Asiatic 

society and Babupura Sub-Police station. The hall has four buildings named after the martyrs 

namely Martyr Barkat, Martyr Rafik, Martyr Salam and Martyr Jobbar building.  
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িবজয় একা�র হল 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ�াপক ড. আবদুল বািছর 

�েভা� 

৫৯ �কািট টাকা ব�েয় িনিম�ত ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ১৯তম, মেনারম �াপত�ৈশলীেত িনিম�ত এ হলিট �ধু ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় নয়, �দেশর �যেকােনা িব�িবদ�ালেয়র মেধ� বৃহ�ম হল। হলিটর অব�ান মা�ারদা সূয�েসন হল এবং 

িজয়া হেলর মাঝামািঝ �ােন। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় ‘িবজয় একা�র হল �া� ফা�’ �িত�ার জন� হেলর �েভা� অধ�পক ড. এ �জ এম শিফউল 

আলম ভূইয়া ৮ �সে��র ২০১৯ রিববার ৮০ লাখ টাকার একিট �চক িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন �কাষাধ�� অধ�াপক 

ড. �মা. কামাল উ�ীেনর কােছ হ�া�র কেরন। �চক হ�া�র অনু্�ােন উপি�ত িছেলন মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর 

অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান, কলা অনুষেদর িডন অধ�াপক ড. আবু �মা. �দেলায়ার �হােসন এবং জীবিব�ান 

অনুষেদর িডন অধ�াপক ড. �মা. ইমদাদুল হক। 

 

২০১৩ সােলর ১৪ নেভ�র �ধানম�ী �শখ হািসনা এই নতুন হল উে�াধন কেরন। এই হল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র টুইন-

টাওয়ার ও অসা�দািয়ক হল বেল খ�াত। মুি�যুে�র �চতনা সমু�ত রাখেত ও সকল স�দােয়র মানুেষর 

আে�াৎসেগ�র কথা �রণ কের সবার জন� এই হল উ�ু�। ২০১৫-১৬ িশ�াবষ� �থেক এই হেল সব ধেম�র ও বেণ�র 

ছা�রা থাকেত পােরন। 

এ হেলর িতনিট �েকর নাম বাংলােদেশর �ধান ৩িট নদী যথা�েম প�া, �মঘনা, যমুনা নােম নামকরণ করা 

হেয়েছ। হলিটেত ছা�েদর জন� চারিট িলফট, একিট সুসি�ত �গ��ম, একিট িডপাট�েম�াল ��ার, দুিট 
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পাঠক�, একিট কি�উটার ল�াব, একিট কাউে�িলং �ম, হল সংসদ ক� (�ািপত ২০১৯), একিট �সলুন, একিট 

সুিবশাল হল অিডেটািরয়াম ও দূরদশ�ন ক�, বাঁধেনর হল শাখার �ম, একিট ইনেডার �গমস�ম (বত�মােন ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র সবেচেয় বড় গণ�ম নােম খ�াত), একিট অত�াধুিনক িজমেনিশয়াম, একিট পি�কা পাঠক�, একিট 

পাঠাগার ও একিট িবশাল মসিজদ রেয়েছ। আবািসক ছা�সংখ�া ৫০০ জন, ��তাবািসক ৩০০ জন এবং অনাবািসক 

১০০ জন। সব�েমাট ৯০০ জন।  

Bijoy Ekattor Hall 

The Bijoy Ekattor Hall is the latest residential hall of Dhaka University. It is located in 

between Surya Sen and Zia Hall. It is an 11 storied building with a student capacity of 1,000. 

Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the hall on November 14, 2013.  

 

ছা�ী হল 
�রােকয়া হল (১৯৬৩) 

 

 

অধ�াপক ড. িজনাত �দা 

�েভা� 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �াণেকে� অবি�ত সব�বৃহৎ ছা�ী হল িহেসেব �রােকয়া হেলর আসন অত�� ময�াদাপূণ�। 

১৯৩৮ সােল ১০-১২জন ছা�ী িনেয় উইেম� �হাে�ল এর যা�া �� যা ‘‘ শামসুল �দা হাউস’’ িকংবা ‘‘চােমলী হাউস’’ 

নােম পিরিচত িছল। এিট ১৯৫৬ সােলর �সে��র মােস ‘‘উইেম� হল’’ নােম �ীকৃিত পায়। পরবত�ীেত ১৯৬৪ সােল 

এই উপমহােদেশর নারী জাগরণ ও নারী িশ�ার অ�দূত �বগম �রােকয়া সাখাওয়াৎ �হােসেনর নােম এর নামকরণ 

করা হয় ‘‘�রােকয়া হল’’। এই হেলর �থম �েভা� িহেসেব িনেয়াগ পান দশ�ন িবভােগর অধ�াপক আখতার ইমাম। 

১৯৬৪ সােল �রােকয়া হেলর িনজ� পাঁচ তলা ভবনিট আেমিরকান সরকােরর অনুদােন িনিম�ত হয়। এ হেলর চােমলী 

ভবেন �াধ�ে�র অিফস ও আবািসক িশ�কেদর অিফস �ািপত হয়। ২০১৬ সােল ৭মাচ� ভবনিটর িনম�াণ কাজ স�� 

হয়। বত�মান �াধ�� অধ�াপক ড. িজনাত �দার ঐকাি�ক �েচ�ায় ২০১৮ সােল ভবনিট উে�াধেনর সকল �ি�য়া 

স�� হয়। সব�কােলর সব�ে�� বা�ালী জািতর িপতা ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর ৭মােচ�র ভাষণ �রেণ িনিম�ত 

১০০৮ আসন িবিশ� এ আধুিনক ভবনিটর উে�াধন কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ 

হািসনা ২০১৮ সেনর ১ �সে��র। বত�মােন �রােকয়া হেলর চারিট ভবেনর নাম শাপলা ভবন, চােমলী ভবন, 

অপরািজতা ভবন ও ৭মাচ� ভবন। �রােকয়া হেলর এ চারিট ভবেন ক� সংখ�া �মাট ৫২০িট এবং আবািসক ছা�ী 

সংখ�া �ায় ২৭০০। �রােকয়া হেলর সােথ সংযু� ছা�ী সংখ�া �ায় ৭০০০ (সাত হাজার)।  

আবািসক ছা�ীসংখ�া ১২৭৫ জন, ��তাবািসক ১২৮২ জন, অনাবািসক ৪৩৯৩ জন । সব�েমাট ছা�ীসংখ�া ৬৯৫০ জন। 
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Ruqayyah Hall 

The Ruqayyah Hall is the largest female dormitory of the University. In 1938 the journey of 

Women’s Hostel started with 10-12 students named as “Shamsul Huda House” or as “Chamery 

House”. In September 1956 it was recognized as “Women’s Hall”. In 1964 it was named after 

Begum Ruqayyah Sakhawat Hossain, the pioneer of women’s liberation and education in this 

sub-continent. Professor Akhter Imam was appointed as the first Provost of this hall. In 1964 

the first building of Ruqayyah Hall was constructed with the fund of American Government. 

The construction of 7th March Bhavan was completed in 2016. Under the initiative of the 

current Provost Professor Dr. Zeenat Huda, all procedures regarding the inauguration of the 

building was completed in 2018. The building is named in memory of the historic speech of 

7th March made by the greatest Bangali of all times and the ‘Father of the Nation’ 

Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman. It was inaugurated on 1st September, 2018 by the 

Honourable Prime Minister Sheikh Hasina. The hall has Shapla, Chameli, Aparajita and 

7th March buildings. Currently, the hall has 520 rooms and the resident students are around 

2,700 and attached students are around 7,000. 

 

শামসুন নাহার হল (১৯৭১) 

 

অধ�াপক ড. সুি�য়া সাহা 

�েভা� 

শামসুন নাহার হল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র একিট ঐিতহ�বাহী হল। ১৯৭১ সােলর ১২ জানুয়াির ঢাকা িব�িবদ�ালেয় 

“New Womens Hall” নােম ি�তীয় ছা�ী হেলর িনম�াণ কাজ �� হয়। নারী জাগরেণর অ�দূত �বগম �রােকয়ার 

�যাগ� উ�রসূির �বগম শামসুন নাহার মাহমুেদর নাম অনুসাের �াধীনতার পর জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর 

রহমােনর শাসনামেল ১৯৭২ সােলর ২রা আগ� শামসুন নাহার হল নােম উে�াধন কেরন তৎকালীন উপাচায� অধ�াপক 

�মাজাফফর আহেমদ �চৗধুরী। �থম হল �াধ�� িহেসেব দািয়� পালন কেরন ড. �সয়দা ফােতমা সােদক। বত�মােন 

পদাথ� িব�ান িবভােগর অধ�াপক ড. সুি�য়া সাহা শামসুন নাহার হেলর �েভাে�র দািয়� পালন করেছন। 

শামসুন নাহার হেলর িতনিট ভবন অনাস�, মা�াস� ও বিধ�ত ভবন। ছা�ীেদর পড়ােশানার সুিবধােথ� হেল একািধক 

পাঠক� ও একিট ��াগার রেয়েছ। একিট হল অিডেটািরয়াম রেয়েছ, অিডেটািরয়ােম িবিভ� সাং�ৃিতক অনু�ান 

অনুি�ত হয়। তাছাড়া শামসুন নাহার মাহমুদ বৃি� ও ফােতমা ইকবাল �া� ফা� বৃি��দান অনু�ান এবং অন�ান� 

িশ�ামূলক কায��ম পিরচািলত হয়। হল কমন�েম বািষ�ক ঈদ-ই-িমলাদু�বী, জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর 

রহমােনর জ� িদবস ও িশ� িদবস উপলে�� িমলাদ ও সাধারণ সভা অনুি�ত হয়। 
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কি�উটার ল�ােব আবািসক-অনাবািসক ছা�ীেদর জন� ই�ারেনেট কাজ করার সুব�ব�া আেছ। আত� মানবতার �সবায় 

িনেয়ািজত সংগঠন “বাঁধন” (শামসুন নাহার হল ইউিনট) িবনামূেল� র�দান কম�সূিচ পালন কের আসেছ। অিতিথ কে� 

অিভভাবকেদর বসার ব�ব�া আেছ। ছা�ীেদর খাবােরর জন� ডাইিনং-ক�াি�ন এর ব�ব�া আেছ। 

আবািসক ছা�ীসংখ�া ১৩৪০ জন, ��তাবািসক ৬৫২ জন এবং অনাবািসক ছা�ীসংখ�া ২৩২৭ জন। সব�েমাট ছা�ীর 
সংখ�া ৪৩১৯ জন। 

Shamsun Nahar Hall 

The Shamsunnahar hall is one of the historically acclaimed halls of Dhaka University. The 

construction of second female student hall of Dhaka University named as “New Women’s Hall” 

started on 12 January 1971. After the independence during the rule of 'Father of the Nation' 

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, on 2 August 1972 the then Vice-Chancellor Professor 

Mojaffor Ahmed Chowdhury inaugurated the hall as Shamsunnahar hall according to the 

name of Shamsun Nahar Mahmud, who was a competent successor of Begum Rokeya, the 

pioneer of women’s liberation. Dr. Syeda Fatema Sadek was appointed as the first provost of 

the hall. Currently, Dr. Supriya Saha, professor of physics is serving as the provost. 

There are three buildings for the accommodation of students – honours, masters and 

extension building. There are a dining hall and a canteen for the students. There are several 

study rooms and a library. There is a hall auditorium where various cultural programmes are 

held. There is a computer lab for resident and non-resident students. There is a guest room 

for visitors to the hall. Shamsunnahar Mahmud scholarship and Fatema Iqbal Trust Fund 

scholarship are awarded to the meritorious students and other educational activities are 

conducted here. 

বাংলােদশ-কুেয়ত �ম�ী হল (১৯৮৯) 

    

  

 

 

 

 

অধ�াপক ড. মাহবুবা নাসরীন 

�েভা� 

বাংলােদশ-কুেয়ত �ম�ী হল ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র নারী িশ�াথ�ীেদর জন� �িতি�ত তৃতীয় হল। কুেয়ত সরকােরর 

অথ�ৈনিতক সহায়তায় ১৯৮৯ সােল এই হেলর িভি� ��র �ািপত হয় এবং ১৯৯০ সােলর ১৯ �ম আনু�ািনক যা�া 

�� কের। হেল দুিট �ধান �ক, একিট হল সংসদ অিফস, ডাইিনং হল, একিট অিডটিরয়াম, িবএনিসিস, �াথ�না 

ক�, অভ��রীণ �ীড়া ক�, িবতািক�কেদর জন� ক�, অিতিথ ক�, একিট ��াগার, একিট পাঠক�, একিট 

কমন�ম, সংগীত/নৃত�কলা ক�, একিট িবপণী-িবতান এবং ফেটাকিপ কন�ার রেয়েছ। িশ�াথ�ীরা �াধ��, আবািসক 

িশ�ক এবং হল সংসেদর সােথ সাধারণ সভায় অংশ �নয়। ছা�ীেদর িচিকৎসা �সবা ও মেনাৈব�ািনক সহায়তা �দয়া 
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হয়। হেল রেয়েছ কি�উটার ল�াব, আইিপএস সুিবধা এবং ওয়াইফাই সংেযাগসহ অত�াধুিনক সুিবধা। হল �থেক 

ক�া�ােস ছা�ীেদর যাতায়ােতর জন� বােসর ব�ব�া রেয়েছ। এই হেলর সােথ সংযু� িশ�াথ�ীরা হেল থাকার জন� 

একিট আনু�ািনক প�িত অনুসরণ কের আেবদন কের। িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত �িতি�ত িনয়মকানুন অনুসরণ 

কের যাচাই-বাছাই �শেষ �িতবছর �মধার িভি�েত িশ�াথ�ীেদর আসন বরা� �দওয়া হয়। হেল িবিভ� ধরেনর 

কায��ম পিরচািলত হয় যা সাং�ৃিতক স�ীিত বজায় রাখেতও সহায়তা কের। ঈদ, পূজা, ভাষা শহীদ িদবস, 

�াধীনতা িদবস, িবজয় িদবস এবং অন�ান� সকল জাতীয় িদবস উদযাপন করা হয়। িশ�াথ�ীরা আভ��রীণ এবং 

বিহঃ�ীড়া ও িবিভ� সহ-িশ�া কায��েম অংশ�হণ কের থােক। িশ�া ও িনরাপদ বাস�ান িনি�ত ও শাি�পূণ�ভােব 

থাকার জন� হল �শাসন এবং িব�িবদ�ালয় কতৃ�প� আ�িরকভােব �চ�া কের। 

আবািসক ছা�ীসংখ�া ৬১৪ জন, ��তাবািসক ৩৩৬ জন এবং অনাবািসক ছা�ীসংখ�া ১৬৮২ জন। সব�েমাট ছা�ীর সংখ�া 
২৬৩২ জন। . 

 
বাংলােদশ কুেয়ত �ম�ী হেলর ২৮তম “সািহত� ও সাং�ৃিতক �েযািগতার পুর�ার িবতরণী এবং 

�ম�ী ফাউে�শেনর �ণ�পদক, বৃি� �দান ও �ারক ব�ৃতা-২০১৭, ২০১৮” অনু�ান ৪ �ম ২০১৯ 

স��ায় হল িমলনায়তেন অনুি�ত হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িবজয়ী ছা�ীেদর মােঝ সািট�িফেকট, 

��� ও বৃি�র �চক তুেল �দন। 

 

Bangladesh-Kuwait Maitree Hall 

The Bangladesh-Kuwait Maitree Hall is the third hall established for female students of the 

University of Dhaka. The foundation stone of this hall was laid in 1989 with the financial 

assistance from the Government of Kuwait and was unveiled on 19 May 1990. In the hall 

there are two main blocks, a dining hall, an auditorium, a hall union office, a BNCC room, a 

prayer room, an indoor games room, a debating room, a guest room, a library, a reading 

room, a common room, a music/dance room, a shop and a photocopy corner. Students 

participate in the general meetings with the Provost, House Tutors and the Hall Union. 

Students are also offered services by physicians and psychologists. The hall is equipped with a 

computer lab, IPS and WiFi. Students can avail bus services to commute to the main campus. 

Seats are allotted to the applicants every year on the basis of merit following the established 
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rules and regulations set by the university. The hall organizes different programmes to 

maintain cultural harmony. Occasions like Eid, Pooja, Language Martyrs Day, Independence 

Day, Victory Day and all other national days are observed in due manner. Students participate 

in different indoor and outdoor games and co-curricular activities. The hall administration 

tries wholeheartedly to ensure a congenial and peaceful environment so that the students can 

concentrate on their studies and achieve academic excellence. 

ব�মাতা �শখ ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল (২০০১) 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ�াপক ড. জািকয়া পারভীন 

�েভা� 

মিহয়সী নারী �বগম ফিজলাতুে�ছা মুিজব এর নাম অনুসাের ঢাকা িব�িবদ�ালেয় �িতি�ত হয় ব�মাতা �শখ 

ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল। ২০০০ সােলর ১৮ �সে��র হেলর িভি� ��র �াপন এবং ২০০১ সােলর ০৭ �ম হেলর 

উে�াধন কেরন �ধানম�ী �শখ হািসনা। হেলর �থম �েভা� এবং �েজ� িডের�র িহসােব দািয়� পালন কেরন 

অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ। 

হেলর ছা�ীরা আ�ঃহল, আ�ঃিব�িবদ�ালয় বিহঃ�ীড়া ও অভ��রীণ �ীড়া �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের চ�াি�য়ন ও 

রানারআপ হওয়ার �গৗরব অজ�ন কেরেছ। িব�িবদ�ালয় ও জাতীয় পয�ােয় সািহত� ও সাং�ৃিতক অ�েন হেলর ছা�ীরা 

নানা �িতভার সা�র রাখেছ। 

হেল ছা�ীেদর মু�িচ�া িবকােশর জন� রেয়েছ ব�মাতা ফিজলাতুে�ছা িডেবিটং �াব। রেয়েছ বাঁধন সংগঠন যারা 

আত�মানবতার �সবায় িবনামূেল� র�দান ও রে�র �প িনণ�য় কের থােক। �র�ার ইউিনট হেল ও িব�িবদ�ালেয় 

���ােসবেকর দািয়� পালন ও িবিভ� ি�ল ��া�ােম অংশ�হণ কের থােক। 

ছা�ীেদর পড়ােশানার সুিবধা বৃি�র জন� লাইে�ির ছাড়াও িতনিট পাঠ ক� রেয়েছ। এছাড়াও নামাজ ও �কারআন 

�তলাওয়ােতর জন� ক� রেয়েছ। ছা�ীেদর িনয়িমত সাং�ৃিতক কম�কা� অনুশীলেনর জন� রেয়েছ সং�ৃিত চচ�া 

ক�, িবিভ� অনু�ান উদযাপেনর জন� সু�শ� অিডেটািরয়াম রেয়েছ। অিডেটািরয়ােমর একপােশ রেয়েছ �দিনক 

সংবাদপ� পােঠর ব�ব�া। িব�িবদ�ালয় �থেক �দানকৃত ই�ারেনট সংেযাগ �থেক হেলর ছা�ীরা ই�ারেনট 

সুিবধা �পেয় থােক। পাশাপািশ হেলর অভ��ের �ফান, লি�, ফেটা��াট ও িবপণী রেয়েছ। উে�িখত কায��েম মাচ� ২০১৯ 

�থেক ব�মাতা �শখ ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল সংসদও সািব�ক সহেযািগতা করেছ। 

আবািসক ছা�ীসংখ�া ২৮০ জন, ��তাবািসক ছা�ীসংখ�া ৭৩৫ জন এবং অনাবািসক ছা�ীসংখ�া ১১৩৫ জন। সব�েমাট 
ছা�ীর সংখ�া ২১৫০ জন।  
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ঢাকা িব�িবদ�ালয় ৫ম আ�ঃহল ছা�ী ি�েকট �িতেযািগতা ২০১৮-১৯ এর পুর�ার িবতরণ 

অনু�ান ২৬ জানুয়াির ২০১৯ �ক�ীয় �খলার মােঠ অনুি�ত হয়। �খলায় ব�মাতা �শখ 

ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল �রােকয়া হল-�ক হািরেয় চ�াি�য়ন হওয়ার �গৗরব অজ�ন কের। অনু�ােন 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত �থেক িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ কেরন। 

 

Bangamata Sheikh Fazilatunnessa Mujib Hall 

The Bangamata Sheikh Fazilatunnessa Mujib Hall was named after the noble and eminent 

woman, Begum Fazilatunnessa Mujib. The foundation of the Hall was laid on 18 September 

1999 and was inaugurated on 7 May 2001 by Honourable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh 

Hasina. Professor Dr. Nasreen Ahmad was the first Provost of the hall. 

The students of the hall have become champion and runner-up in both indoor and outdoor 

sports in inter-hall and inter-university sports competitions. Students have also proved their 

ingenuity in cultural competitions. 

To ensure the congenial atmosphere of free-thinking, the hall runs a debating club. The hall 

unit of ‘Bandhan’ arranges campaings for free blood donation and blood group testing. The 

Ranger unit of the hall volunteers on different national and university days and participates 

in different skill programmes. 

Apart from the library and three reading rooms, there are a large auditorium for several 

programmes, a spacious prayer room, a cultural room for students interested in cultural 

activities and a playground for students. 

In the hall, there are English and Bangla newspapers at the newspaper reading section, high 

speed internet mobile recharge facilities and laundry, photocopier and stationary shop 

facilities.  
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কিব সুিফয়া কামাল হল (২০১২) 

 

অধ�াপক শামীম বানু  

�েভা�  

১৪ই নেভ�র, ২০১২ তািরেখ গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা কতৃ�ক কিব সুিফয়া 

কামাল হল উে�াধন করা হয়। কাজ�ন হেলর আদেল এবং সব আধুিনক সুেযাগ-সুিবধাসহ ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সব�বৃহৎ 

আবািসক হল �যখােন দুই হাজার ছা�ী আবািসক রেয়েছ। হলিট কাজ�ন হেলর িবপরীেত অবি�ত, �সখােন উ�র এবং 

দি�েণ দু’িট ১০ তলা িবিশ� দালান। পূব� িদেক িনিম�ত হেয়েছ চার তলা মাি�পারপাস এবং পি�ম িদেক িনিম�ত 

হেয়েছ ৪ তলা �শাসিনক ভবন। ছা�ীেদর অিভভাবেকর জন� িনিম�ত হেয়েছ �মইন �গট সংল� �ম। এছাড়া আবািসক 

এবং সহকারী আবািসক িশ�কেদর জন� ১১ তলা িভতসহ ২০িট �ােট রেয়েছ আবািসক িশ�ক �কায়াট�াস�। ছা�ীেদর 

পড়া�নার জন� পাঠ ক�, লাইে�ির, সািহত� কন�ার ও কি�উটার ল�াব রেয়েছ। নামাজ পড়ার জন� সুপিরসর নামাজ 

ক� রেয়েছ এবং অন�ান� ছা�ীেদর িনয়িমত অনুশীলেনর জন� রেয়েছ িমউিজক �ম এবং নাচঘর। এছাড়া ছা�ীেদর 

জন� জ�রী সুিবধাসহ চার িবছানার একিট িসক�ম রেয়েছ। িবেদিশ ছা�ীেদর থাকার জন� অত�াধুিনক সুেযাগ 

সুিবধাসহ ৪ িট অিতিথ ক� রেয়েছ। হেলর ছা�ীেদর সুিবধােথ� হেলর অভ��ের �াপন করা হেয়েছ ডাইিনং-ক�াি�ন, 

ল�ী, ফেটা��াট, দিজ�, �দাকান, িবউিট পাল�ার, �মিডিসন কন�ার ও িডপাট�েম�াল ��ার। এসব �দাকান �থেক হেলর 

ছা�ীরা রাত ১০ টা পয�� �সবা �পেয় থােক। হেলর ছা�ীেদর মানিসক �া��েসবা �দােনর জন� একজন মেনািব�ানী 

িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ। 

আবািসক ছা�ী সংখ�া ২০৫০, অনাবািসক ছা�ী সংখ�া ২৮৮৫, �মাট ছা�ী সংখ�া ৪৯৩৫। 

 

িব�িবদ�ালয় কিব সুিফয়া কামাল হল �া� ফা� বৃি� �দান এবং বািষ�ক সািহত�-সাং�ৃিতক 

�িতেযািগতার পুর�ার িবতরণী অনু�ান ৪ জুলাই ২০১৯ স��ায় হল িমলনায়তেন অনুি�ত হেয়েছ। 

িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত �থেক বৃি��া� িশ�াথ�ীেদর এবং সািহত�-সাং�ৃিতক �িতেযািগতায় িবজয়ী ছা�ীেদর মােঝ 

�ণ�পদক, সািট�িফেকট ও বৃি�র �চক তুেল �দন। 
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Kabi Sufia Kamal Hall 

The Kabi Sufia Kamal Hall was inaugurated on 14 November 2012 by Honourable Prime 

Minister Sheikh Hasina, People’s Republic of Bangladesh. Kabi Sufia Kamal Hall has been built 

opposite the Curzon Hall. At present, it is the largest student’s residence hall where 2000 

students are provided with single-bed accommodation. Architecture of the building is made 

according to the Curzon Hall design with all modern facilities. The two high rise buildings are 

situated on the north and south side. A four-storied administration building is on the east 

side, and a four-storied multipurpose building is on the west side of the Twin Hall. Another 

high rise 11-storied building for house-Tutor’s and Assistant House Tutor’s accommodation is 

on the north-west side of the north block of students Hall. The visiting room for guardians of 

the students is situated close to the main gate. There are some unique services for students 

so that they do not need to go outside for their living. A Departmental store, two laundries, 

photocopy and tailoring shops, a medicine corner and a beauty parlour have been set up.  

ছা�-ছা�ী িনবাস/�হাে�ল 

নবাব ফয়জুে�সা �চৗধুরাণী ছা�ী িনবাস (১৯৯৪) 

 

 

 

 

 

 

 

অধ�াপক ড. আেলয়া �বগম 

ওয়ােড�ন 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় উ�চতর গেবষণায় (এম. িফল./িপএইচ. িড.) িনেয়ািজত ছা�ীেদর জন� ১৯৯৩ সােল �রােকয়া 

হেলর অভ��ের নবাব ফয়জুে�সা �চৗধুরাণী ছা�ী িনবােসর িভি� ��র �ািপত হয়। পরবত�ীকােল ১৯৯৪ সােল ছা�ী 

িনবাসিটর উে�াধন করা হয়। এম. িফল./িপএইচ. িড.-এর ছা�ীরা অন�ান� ছা�ী হেল অনাবািসক ছা�ী িহেসেব ভিত� 

হওয়ার পর যারা আবািসক ছা�ী িহেসেব থাকেত চায় �ধু তারাই এখােন থােক। একিট মা� ভবেন এই ছা�ী 

িনবাসিটর সকল কায��ম পিরচািলত হয়। এই ভবনিটেত ৩৫িট আবাসক�, একিট অিডটিরয়ামসহ িটিভ �ম, ১িট 

সাইবার �ম, ১িট লাইে�ির, ১িট ডাইিনং, ওয়ােড�ন-সহকারী ওয়ােড�ন এর অিফসক� ও ছা�ী িনবােসর �শাসিনক 

অিফস ক� রেয়েছ। এছাড়াও একিট �ছা� আিঙনা রেয়েছ �যিট ছা�ী িনবাসেক একিট না�িনক �প িদেয়েছ। 

ছা�ী িনবােসর �শাসিনক কায� পিরচালনার জন� ওয়ােড�ন-সহকারী ওয়ােড�েনর �নতৃে� একিট কিমিট আেছ। এই 

কিমিট �িত মােস একিট সাধারণ সভার আেয়াজন কের এবং ছা�ী িনবােস িবিভ� সমস�া িনেয় ছা�ীেদর সােথ 

আেলাচনা কের তার সমাধান কের থােক। ছা�ী িনবােসর বত�মান ওয়ােড�ন (ভার�া�) অধ�াপক ড. আেলয়া �বগম 

এবং সহকারী ওয়ােড�ন সহেযাগী অধ�াপক ড. কাজী হািনয়াম মািরয়া। 

ছা�ী িনবােস বত�মােন �ায় ১৩০ জন আবািসক ছা�ী রেয়েছ যােদর অেনেকই গেবষণার পাশাপািশ িবিভ� �পশায় 

িনেয়ািজত। পাবিলক িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক �থেক �� কের ব�াংকার, িবিসএস কম�কত�া (�শাসন, অিডট, িশ�া), 
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�ুল-কেলজ িশ�ক, িমিডয়ার সাংবািদক সব �পশার ছা�ীেদর এক িমলনেমলা। এই ছা�ী িনবােসর িবিভ� বয়সী 

ছা�ীরা এখােন গেবষণার পাশাপািশ িবিভ� জাতীয় িদবস যথাযথ ময�াদার সােথ পালন কের থােক এবং িব�িবদ�ালেয়র 

িবিভ� সাং�ৃিতক কায��ম অংশ�হণ কের থােক। জাতীয় িদবস পালেনর পাশাপািশ ধম�ীয় অনু�ানও ��ে�র সােথ 

পালন করা হয়। িমলাদ-মাহিফল ও �ােনর �দবী সর�তী পূজা আেয়াজন তার একিট উৎকৃ� উদাহরণ। 

এই ছা�ীিনবাস িপএইচ. িড. এবং এম. িফল. গেবষণায় িনেয়ািজত ছা�ীেদর জন� �িতি�ত। আবািসক ছা�ীসংখ�া ১৩০ 

জন।  

Nawab Faizunnessa Chowdhurani Chhatrinibash 

The foundation stone of Nawab Faizunnessa Chowdhurani Chhatrinibas was laid inside the 

Rokeya Hall of Dhaka University in 1993 for the students of higher studies (M. Phil/Ph. D). It 

was inaugurated later in 1994. 

The M. Phil and Ph. D students are allotted to other halls as non-resident students, but they 

can stay here as residents if they want. All activities are conducted from one building. This 

building has 35 rooms, an auditorium including TV, one cyber-room, one library, one dining 

hall, one office room for warden and assistant warden each, and an administrative office 

room for the students. Also, there is a small courtyard, which adds aesthetic beauty to the 

dormitory. 

All kinds of administrative activities in this dormitory are conducted by a committee headed 

by the warden and the assistant warden. Every month this committee organizes a general 

meeting and talks directly to the students to respire various issues.  

At present there are 130 students residing in this hostel, and many of them are researchers 

and are engaged in different professions. It is a platform for students from all occupations 

ranging from public university teachers to bankers, BCS officers, teacher of schools and 

colleges, journalists etc. The students of all ages in this hostel participate in different cultural 

programmes and celebrate various national days with decorum. Students also celebrate 

religious programmes with due importance. Arranging milad mahfils and saraswati puja are 

some instances of these activities. 

 

আইিবএ �হাে�ল (১৯৮৬) 

অধ�াপক ড. �মা. জাওয়াদুর রিহম জািহদ (ওয়ােড�ন) 

 

এই �হাে�েল আবািসক ছা�সংখ�া ১৩৮ জন। এর মেধ� এি�িকউিটভ �েক ৫০ জন, �ুেড� �েক-৮৮ জন, সব�েমাট 
ছা�সংখ�া ১৩৮ জন। 
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ড. কুদরাত-ই-খুদা �হাে�ল 

(অধ�াপক ড. �মা. আ�ুল মু�ািলব) 

(ওয়ােড�ন) 

 

এই �হাে�েল আবািসক ছা�সংখ�া ৩৮০ জন। অনাবািসক ছা�সংখ�া-৪২৩ জন সব�েমাট ছা�সংখ�া ৮০৩ জন। 

 

শিহদ অ�াথেলট সুলতানা কামাল �হাে�ল 

 

ফােতমা-তুজ-�জাহরা 

ওয়ােড�ন 

এই �হাে�েল আবািসক ছা�ীসংখ�া ১১৯ জন। সব�েমাট ছা�ীসংখ�া ১১৯ জন। 
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অিফস �ধানেদর তািলকা 
 

�িমক অিফসসমূেহর নাম অিফস �ধানগণ 

০১ �রিজ�ােরর অিফস জনাব �মা. এনামউ�ামান 

�রিজ�ার  

০২ ��র অিফস অধ�াপক ড. এ �ক এম �গালাম র�ানী 

��র 

০৩ কেলজ পিরদশ�েকর অিফস জনাব �মা. �মা�ািফজুর রহমান 

কেলজ পিরদশ�ক (ভার�া�) 

০৪ পিরক�না ও উ�য়ন অিফস জনাব �মা. আিমর �হােসন ভূঞা 

পিরচালক (ভার�া�) 

০৫ ছা� িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দ�র অধ�াপক ড. �মহজাবীন হক 

পিরচালক (ভার�া�) 

০৬ �ধান �েকৗশলীর অিফস জনাব এ �ক এম আফজালুল হক 

�ধান �েকৗশলী (ভার�া�) 

০৭ পরী�া িনয়�েকর অিফস জনাব �মা. বাহালুল হক �চৗধুরী 

পরী�া িনয়�ক 

০৮ িহসাব পিরচালেকর অিফস জনাব �মা. ইিলয়াছ �হােসন 

িহসাব পিরচালক (ভার�া�) 

০৯ জনসংেযাগ অিফস জনাব মাহমুদ আলম 

পিরচালক  

১০ িব�ান কারখানা অধ�াপক ড. রিফকুল ইসলাম 

ইনচাজ� 

১১ আইন উপেদ�া অিফস ব�াির�ার �মা. আ�ুল হািলম চাকলাদার 

আইন উপেদ�া 

১২ �স�ার ফর অ�াডভা�ড িরসাচ� ইন 

সােয়ে�স 

অধ�াপক ড. এম এ মােলক 

পিরচালক  

১৩ িব�িবদ�ালয় ��াগার অধ�াপক ড. �মা. নািসরউি�ন মু�ী 

��াগািরক (ভার�া�) 

 

�সয়দা ফিরদা পারভীন 

��াগািরক, পিরক�না ও উ�য়ন (ভার�া�) 

১৪ ছা�-িশ�ক �ক� �সয়দ আলী আকবর 

পিরচালক (ভার�া�) 

১৫ িব�িবদ�ালয় িচিকৎসা �ক� ডাঃ সারওয়ার জাহান মু�াফী 
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�ধান �মিডেকল অিফসার (ভার�া�) 

১৬ �কাশনা সং�া অধ�াপক ড. �সয়দ আিজজুল হক 

পিরচালক (ভার�া�) 

১৭ শারীিরক িশ�া �ক� জনাব �মা. শাহজাহান আলী 

পিরচালক (ভার�া�) 

১৮ আইিসিট �সল ড. �মাহা�দ আিসফ �হােসন খান 

পিরচালক 

১৯ ই�ারন�াশনাল অ�ােফয়াস� অিফস অধ�াপক ড. ইমিতয়াজ আহেমদ 

পিরচালক (অনারাির) 
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িরসাচ� বু�েরা ও �স�ারসমূহ 

NAME OF THE CHAIRMEN/DIRECTORS OF BUREAUS & RESEARCH CENTRES, DU 

Sl. 

No. 

Name of  Research  

Centre 

Year of 

Constitution 

Managing 

Committee date 

Name of Chairman and 

date  of Appointment 

Director and date of  

Appointment 

1 2 3 4 5 6 

1. Bureau of Economics 

Research 

1956  Professor Dr. Mahabubul 

Mokaddem 

Department of Economics 

30.08.2017 to 29.08.2019 

Professor Dr. Nazma Begum 

Department of Economics 

25.06.2018 to 24.06.2021 

2. Bureau of Business 

Research 

1972    

3. Bose Centre for 

Advanced Study and 

Research in Natural 

Sciences 

1974  Vice-Chancellor Professor Dr. Supriya Saha 

Department of Physics 

30.06.2019 to 29.06.2020 

4. Centre for Advanced 

Study and Research in 

Biological Science 

1975 10.07.1974 Vice-Chancellor Professor Dr. Rakha Hari 

Sarker 

Department of Botany 

27.11.2017 until further 

5. Dev Centre for 

Philosophical Studies 

1980 04.08.1997 

 

Pro-Vice-Chancellor Professor Dr. A.K.M. Haroonar 

Rashid 

Department of Philosophy 

23.02.2020 to 22.02.2022 

6. Centre for Advanced 

Research in Humanities 

1984  Professor Dr. Syed 

Manzoorul Islam 

Department of English 

05.02.2015 to until further 

Professor Dr. M. Matiur 

Rahman   

Department of Philosophy 

06.05.2019 to 05.05.2022 

7. Centre for Advanced 

Research in Social 

Sciences 

1984 10.03.91 Selected by the  

Vice-Chancellor 

Professor Dr. Zia Rahman 

Department of Criminology 

17.09.2019 to 16.09.2022 

8. Bio-Technology 

Research Centre 

1985 29.03.97  Vice-Chancellor Professor Dr. Sharif 

Akhtaruzzaman 

Department of Genetic 

Engineering and 

Biotechnology 

06.11.2017 until further 

9. Semiconductor 

Technology Research 

Centre 

1985 11.06.96  Vice-Chancellor Professor Dr. Istiuq M. Syed 

Department of Physics 

28.05.2019 to 27.05.2022  
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Sl. 

No. 

Name of  Research  

Centre 

Year of 

Constitution 

Managing 

Committee date 

Name of Chairman and 

date  of Appointment 

Director and date of  

Appointment 

10. Nazrul Research Centre 1988 12.01.1999 Vice-Chancellor Professor Dr. Begum Akhter 

Kamal 

Department of Bengali 

12.08.2017 to  

11. Archives and Historical 

Research Centre 

1988 23.08.1998  Vice-Chancellor Professor Dr. Ahmed Abdullah 

Jamal 

Chairman, Department of 

History 

22.11.2017 to 21.11.2020 

12. Disaster Research 

Training & 

Management Centre 

1990 _ Vice-Chancellor Prof Dr. Nurul Islam Nazem 

Department of Geography & 

Environment 

15.02.2019 to 30.06.2020 

13. Delta Study Centre 1990 _ 

 

Vice-Chancellor Professor Dr. Hossan Mansur 

Department of Geology 

01.03.2017 to 28.02.2019 

14. Centre for 

Development and 

Policy Research 

(C.D.P.R) 

1996  Prof. Dr. A N M Syeedul 

Haque Khan 

Department of Marketing 

15.05.2018 to 14.05.2020 

 

15. Bio-Medical Research 

Centre 

1997 01.04.1998 No. Professor A B M Farouque 

Department of Pharmaceutical 

Technology 

12.07.2017 to 29.06.2019 

16. Centre for Advanced 

Research in Sciences 

1998 _ Vice-Chancellor Professor Dr. M. A. Malek 

Department of Microbiology 

17. Nazmul Karim Study 

Centre 

2000 03.06.2000 Vice-Chancellor Professor Dr. A.K.M Jamal 

Uddin 

Department of Sociology 

13.02.2020 to 12.02.2023 

18. Centre for Cultural 

Studies in Bangladesh 

2000 07.11.2000 Vice-Chancellor Professor Dr. Rafiqullah Khan 

Department of Bangla 

31.5.2018 to 30.5.2021 

19. Centre for Education 

Research and Training 

2001 08.04.2001 Professor Dr. Abul Hashem 

Department of Accounting 

and Information Systems 

 

20. Centre for 2001   .......................................... 
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Sl. 

No. 

Name of  Research  

Centre 

Year of 

Constitution 

Managing 

Committee date 

Name of Chairman and 

date  of Appointment 

Director and date of  

Appointment 

Development and 

Institutional Studies 

21. Centre for Advanced 

Research in Arts and 

Social Science 

(CARASS) 

2001   Professor Dr. Abdul Bashir 

Department of Islamic History 

and Culture 

 09.02.2019 until further 

22. Dr. Serajul Haque 

Centre for Islamic 

Research 

2001 06.12.2001 Pro Vice-Chancellor 

(Academic) 

Professor Dr. Muhammed 

Shafiq Ahmed 

Department of Islamic Studies 

21.07.2017 to 20.07.2020 

24. Language Teaching  

Centre 

2002  Vice-Chancellor 
No 

25. Arts Computer Centre 2003  Vice-Chancellor Mr. Md. Saiful Alam 

Information Science & Library 

Management (Centre In-

Charge) 

01.01.2018 to 30.06.2019 

26. Dhaka University Cyber 

Centre 

2003   Dr. Md. Hyder Ali 

Associate Professor 

Department of Computer 

Science and Engineering 

27. Bangladesh Australia 

Centre for 

Environmental 

Research 

2003  Vice-Chancellor 1. Prof Dr. Imamul Haque 

Department of Soil, Water & 

Environment from 24.08.2003 

2. Professor Dr. Shahid Akhter 

Hossain (Acting) 

Department of Soil, Water & 

Environment 

(from 07.11.2009) 

28. Centre for Corporate 

Governance and  

Finance Studies 

2004  Professor M. Baqui Khalily 

Department of Finance  

29. University and 

Industry Alliance (UIA) 

2004  Professor Golam 

Mohammed Chowdhury, 

I.B.A  

 

30. Professor Dilip Kumar 

Bhattacharzya 

Research Centre 

15.03.2005   
Professor Dr. Malabika Biswas 

Department of Sanskrit 
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Sl. 

No. 

Name of  Research  

Centre 

Year of 

Constitution 

Managing 

Committee date 

Name of Chairman and 

date  of Appointment 

Director and date of  

Appointment 

(DKBRC) 28.10.2019 to 27.10.2021 

31. Organic Pollutant 

Research Centre (OPRC) 

27.10.2005  From 27.10.2005 Professor M. Mosihuzzaman 

Department of Chemistry 

32. Refugee Migratory 

Movements Research 

Unite 

26.06.2003   Professor C.R. Abrar 

Department of International 

Relations 

33. Centre for 

Microfinance & 

Development 

19.02.2007   Professor Dr. M. Jahangir 

Alam Chowdhury 

Department of Finance 

10.11.2016 to 09.11.2019 

34. Centre for Inter-

religious and 

Intercultural Dialogue 

(CIID) 

04.03.2008   Professor Dr. Fazrina Huda 

Department of World 

Religions 

28.06.2017 until further 

35. Centre for Buddhist 

Heritage and Culture 

S.M.dt. 

17.06.2008 

  Professor Dr. Belu Rani Barua 

Department of Pali and 

Buddhist Studies 

03.01.2016 to 02.01.2019 

36. Centre for Trade and 

Investment (CTI) 

S.M. dt. 

23.09.2008 

 Vice-Chancellor Professor Dr. Altaf Jalil 

Department of Organization 

Strategy and Leadership 

11.11.2016 to 10.11.2019 

37. Centre for Moral 

Development 

S.M.dt. 

14.06.2009 

 Vice-Chancellor Professor Dr. Shah Kawthar 

Mustafa Abululayee 

Department of Philosophy 

04.03.2018 to 05.08.2021 

38. Centre for Genocide 

Studies 

S.M.dt. 

30.12.2010 

 Vice-Chancellor Professor Dr. Imtiaz Ahmed 

Department of International 

Relations 

05.11.2017 until further 

39. Kotler Centre for 

Marketing Excellence 

(KCME) 

S.M.dt. 

14.01.2012 

  Professor Dr. Syed Farhat 

Anawar 

Institute of Business 

Administration 

40. Scandinavian Study 

Centre 

S.M.dt. 

30.04.2012 

  Professor Dr. Sikder Monawar 

Morshed 

Department of Linguistics 

23.01.2013 until further 
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Sl. 

No. 

Name of  Research  

Centre 

Year of 

Constitution 

Managing 

Committee date 

Name of Chairman and 

date  of Appointment 

Director and date of  

Appointment 

41. Centre for English 

Teaching and Research 

(CETR) 

S.M.dt. 

12.09.2012 

  Professor Dr. Tazin Aziz 

Chaudhury 

Department of English 

11.09.2018 to 10.09.2021 

42. The East Asia Study 

Centre (EASC) 

S.M.dt. 

12.09.2012 

  Professor Dr. Delawar Hossain 

Department of International 

Relations 

19.1.2013 until further 

43. Centre on Budget and 

Policy 

S.M.dt. 

12.09.2013 

 Vice-Chancellor Professor Dr. M. Abu Yusuf 

Department of Development 

Studies 

28.10.2019  until further 

44. Centre for Policy 

Research on Business 

and Development 

(CPRBD) 

S.M.dt. 

10.11.2013 

  

 

45. Centre for Climate 

Change Study and 

Resource Utilization 

(CCCSRU) 

S.M.dt. 

30.04.2013 

 Vice-Chancellor Professor Dr. Rafiqul Islam 

Department of Applied 

Chemistry 

10.12.2018 to 09.12.2020 

46. Chromosome Research 

Centre 

S.M. dt. 

10.01.2014 

 Vice-Chancellor 
 

47. Centre for 

Bioinformatics 

Learning Advancement 

and Systematics 

Training (CBLAST) 

S.M. dt. 

27.10.14 

 Vice-Chancellor 
Professor Dr. Zeba I. Seraj 

Department of Biochemistry 

and Molecular Biology 

01.01.2018 to 31.12.2021 

48. Centre for Research on 

Bangladesh Liberation 

War 

S.M. dt. 

01.08.1994 

 Vice-Chancellor Professor Dr. Abu Md. Delwar 

Hossain 

Department of History 

27.02.2017 to until further 

49. Neuroscience Research 

Centre of Dhaka 

University (NRCDU) 

S.M. dt. 

24.01.2016 

 Vice-Chancellor Professor Dr. Md. Khalilur 

Rahman 

Department of Biochemistry 

and Molecular Biology 

01.02.2016 until further 

50. Centre of Arabic 

Teaching Training and 

S.M. dt. 

21.06.2016 

 Vice-Chancellor Professor Dr. ABM Siqqiqur 

Rahman Nizami 
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Sl. 

No. 

Name of  Research  

Centre 

Year of 

Constitution 

Managing 

Committee date 

Name of Chairman and 

date  of Appointment 

Director and date of  

Appointment 

Research (CATTR) Department of Arabic 

01.11.2016 to 30.10.2019 

51. International Centre of 

Ocean Government 

S.M. dt. 

21.06.2016 

 Vice-Chancellor Professor Dr. Kawser Ahmed 

Department of Oceanography 

27.10.2016 to 26.10.2019 

52. Centre for Advanced 

Research in Strategic 

Human Resource 

Management 

(CARSHRM) 

S.M. dt. 

25.05.2016 

 Vice-Chancellor 

Prof. Dr. Faroque Ahmad 

Department of Management 

27.07.2017 to 26.07.2020 

53. Centre for Banking 

Entrepreneurship 

Development 

S.M. dt. 

25.05.2016 

 Vice-Chancellor Prof. Dr. Muhammad 

Mohiuddin 

Department of Management 

26.12.2016 to 25.12.2019 

54. The Centre for 

Advanced Legal Studies 

S.M. dt. 

16.08.2017 

 Vice-Chancellor Prof. Dr. Mizanur Rahman 

Department of Law 

03.07.2018 to 02.07.2021 

55. Innovation Creativity 

and Entrepreneurship 

S.M. dt. 

10.09.2018 

 1. Vice-Chancellor 

2. Vice Chairman : Dr. 

Khondoker Bazlul Huq, 

Super N. Professor, 

Department of 

International Business. 

Md. Reshedur Rahman 

Associate Professor 

Department of Organization 

Strategy and Leadership 

09.10.2018 to 08.10.2021 

56. Centre for Project 

Management and 

Information Systems 

S.M. dt. 

27.09.2017 

 Vice-Chancellor 
Prof. Dr. Md. Akram Hossain 

Department of MIS 

57. Centre for Urban 

Resilience Studies 

S.M. dt. 

10.06.2015 

 Vice-Chancellor 
 

58. Centre for Excellence 

in Teaching and 

Learning (CoETL) 

S.M. dt. 

23.08.2015  

 Vice-Chancellor Dr. Sabita Rezwana Rahman 

Professor, Department of 

Microbiology 

11.12.2016 until further 
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িব�িবদ�ালেয়র �চয়ারসমূহ 

 

বাংলা িবভাগ 

২০১৭ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় িসি�েকট কতৃ�ক বাংলা িবভােগ আহমদ শরীফ অধ�াপক �চয়ার  অনুেমািদত হয়। 

অধ�াপক ড. সনজীদা খাতুন আহমদ শরীফ অধ�াপক �চয়ার-এর অধ�াপক িহেসেব দািয়� পালন করেছন। তাঁর �ময়াদ 

১২-০৭-২০১৭ হেত ১১-০৭-২০১৯ পয�� িছল। 

 

ইিতহাস িবভাগ 

১৯৯৮ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় িসি�েকট কতৃ�ক ইিতহাস িবভােগ ব�ব�ু �চয়ার অনুেমািদত হয়। অধ�াপক ড. 

আিতউর রহমান ব�ব�ু �চয়ার-এর অধ�াপক িহেসেব দািয়� পালন করেছন।  

 

Department of Banking and Insurance 

In honour of L R Sarker, Ex-Governor of Bangladesh Bank, a chair has been created in the 

Department of Banking and Insurance, University of Dhaka. The objective of the chair is to 

conduct research in the banking sector of Bangladesh. 

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ‘আ�ঃিবভাগ ি�েকট �িতেযািগতা ২০১৮-২০১৯-এর পুর�ার িবতরণী অনু�ান ২ 

�ম ২০১৯ িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় ি�েকট �াউে� অনুি�ত হেয়েছ। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ��া-ভাইস 

চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক 

�িতেযািগতায় িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ কেরন।



255 
 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র উপাদানক� ও অিধভু� কেলজ এবং 

ইনি�িটউটসমূহ 

 

ক) �মিডক�াল কেলজ  

সরকাির (১৫) 

 

০১। ঢাকা �মিডক�াল কেলজ, ঢাকা।                                    

০২।     (ক) স�ার সিলমু�াহ �মিডক�াল কেলজ, িমটেফাড� �রাড, ঢাকা। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, স�ার সিলমু�াহ �মিডক�াল কেলজ, িমটেফাড� �রাড, ঢাকা।  

০৩।    (ক) ময়মনিসংহ �মিডক�াল কেলজ, ময়মনিসংহ। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, ময়মনিসংহ �মিডক�াল কেলজ, ময়মনিসংহ 

০৪।     (ক) �শের বাংলা �মিডক�াল কেলজ, বিরশাল। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, �শের বাংলা �মিডক�াল কেলজ, বিরশাল 

০৫। ফিরদপুর �মিডক�াল কেলজ, ফিরদপুর। 

০৬। (ক) শহীদ �সাহরাওয়ািদ� �মিডক�াল কেলজ ও হাসপাতাল, �শের বাংলা নগর, ঢাকা। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, শহীদ �সাহরাওয়ািদ� �মিডক�াল কেলজ ও হাসপাতাল, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।  

০৭। শহীদ �সয়দ নজ�ল ইসলাম �মিডক�াল কেলজ, িকেশারগ�। 

০৮। �শখ সােয়রা খাতুন �মিডক�াল কেলজ, �গাপালগ�। 

০৯। শহীদ তাজউ�ীন আহমদ �মিডক�াল কেলজ ও হাসপাতাল, (পূব�নাম গাজীপুর �মিডক�াল কেলজ) 

চা-বাগান, সদর হাসপাতাল �রাড, গাজীপুর। 

১০। পটুয়াখালী �মিডক�াল কেলজ, পটুয়াখালী 

১১। কেণ�ল মােলক �মিডক�াল কেলজ, মািনকগ� (পূব�নাম মািনকগ� �মিডক�াল কেলজ) 

১২। �শখ হািসনা �মিডক�াল কেলজ, জামালপুর (পূব�নাম জামালপুর �মিডক�াল কেলজ) 

১৩। �শখ হািসনা �মিডক�াল কেলজ ও হাসপাতাল (পূব�নাম টা�াইল �মিডক�াল কেলজ)  

১৪। মুগদা �মিডেকল কেলজ, মুগদা, ঢাকা 

১৫। �ন�েকাণা �মিডক�াল কেলজ, �ন�েকাণা 

 

          �বসরকাির (৪২) 

 

১৬। বাংলােদশ �মিডক�াল কেলজ, বািড় # ৩৫, �রাড # ১৪/এ, ধানমি�, ঢাকা। 

১৭।     �মিডক�াল কেলজ ফর উইেমন অ�া� হসিপটাল, �ট নং-৪, �রাড নং ৮-৯, �স�র-১, উ�রা, ঢাকা। 

১৮। জ��ল ইসলাম �মিডক�াল কেলজ, বািজতপুর, িকেশারগ�। 

১৯। জয়নুল হক িসকদার ওেম� �মিডক�াল কেলজ, মিনকা এে�ট, পি�ম ধানমি�, রােয়র বাজার, ঢাকা। 

২০। (ক) কিমউিনিট �বজড �মিডক�াল কেলজ বাংলােদশ, উইনারপাড়, ময়মনিসংহ। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, কিমউিনিট �বজড �মিডক�াল কেলজ বাংলােদশ, উইনারপাড়, ময়মনিসংহ। 
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২১। শহীদ মনসুর আলী �মিডক�াল কেলজ, �ট নং- ২৬ ও ২৬/এ, �রাড নং-১০, রানােভালা, �স�র-১১, উ�রা, 

ঢাকা। 

২২। (ক) ঢাকা ন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ ৫৩/১, জনসন �রাড, ঢাকা। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, ঢাকা ন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ ৫৩/১, জনসন �রাড, ঢাকা।  

২৩। (ক) হিল ফ�ািমিল �রড ি�েস� �মিডক�াল কেলজ, ১ ই�াটন গােড�ন �রাড, মগবাজার, ঢাকা। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, হিল ফ�ািমিল �রড ি�েস� �মিডক�াল কেলজ, মগবাজার, ঢাকা। 

২৪। (ক) কুমুিদনী উইেম� �মিডক�াল কেলজ, িমজ�াপুর, টাংগাইল। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, কুমুিদনী উইেম� �মিডক�াল কেলজ, িমজ�াপুর, টাংগাইল 

২৫। (ক) ই�ারন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ, ��িলয়া, �পা. সাতাইশ বাজার, টংিগ, গাজীপুর। 

 (খ) নািস�ং ইউিনট, ই�ারন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ, ��িলয়া, �পা. সাতাইশ বাজার, টংিগ, গাজীপুর 

(গ) �হলথ �টকেনালিজ ইউিনট, ই�ারন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ, ��িলয়া, �পা. সাতাইশ বাজার, টংগী, 

গাজীপুর 

২৬। (ক) ই�ািহম �মিডক�াল কেলজ, ১২২, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, শাহবাগ, ঢাকা। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, ই�ািহম �মিডক�াল কেলজ, ১২২, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, শাহবাগ, ঢাকা। 

২৭। (ক) তায়�নেনছা �মেমািরয়াল �মিডক�াল কেলজ, কুিনয়া, গাজীপুর। 

 (খ) নািস�ং ইউিনট, তায়�নেনছা �মেমািরয়াল �মিডক�াল কেলজ, কুিনয়া, গাজীপুর। 

২৮।  সাহাবউি�ন �মিডক�াল কেলজ, �রাড-১১৩/এ, বাড়ী ১২, �লশান, ঢাকা। 

২৯। ই�-ওেয়� �মিডক�াল কেলজ, �জিবিস সরিণ, �পা. খােয়র �টক, তুরাগ, ঢাকা। 

৩০।  এনাম �মিডক�াল কেলজ, ৯/৩, পাব�তী নগর, সাভার, ঢাকা। 

৩১।  ইবেন িসনা �মিডক�াল কেলজ, ১/১-িব কল�াণপুর, ঢাকা। 

৩২।  নদান� ই�ারন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ, বাড়ী নং ৮৪, �রাড নং-৮/এ, ধানমি�, ঢাকা। 

৩৩। নাইিটংেগল �মিডক�াল কেলজ, সরকার মােক�ট, ইিপেজড �রাড, আ�িলয়া, ঢাকা। 

৩৪। উ�রা আধুিনক �মিডক�াল কেলজ, হাউজ নং ৩৪, �রাড নং ৪, �স�র নং ৯, উ�রা, ঢাকা। 

৩৫।  (ক) �ডলটা �মিডক�াল কেলজ, ২৬/২, দা�স সালাম �রাড, িমরপুর-১, ঢাকা। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, �ডলটা �মিডক�াল কেলজ, ২৬/২, দা�স সালাম �রাড, িমরপুর-১, ঢাকা। 

৩৬। (ক) ঢাকা কিমউিনিট �মিডক�াল কেলজ, ১৯০/১ বড় মগবাজার ওয়�ারেলসেগট, ঢাকা।  

 (খ) �ড�াল ইউিনট, ঢাকা কিমউিনিট �মিডক�াল কেলজ, ১৯০/১ বড় মগবাজার ওয়�ারেলসেগট, ঢাকা। 

৩৭।  (ক) আদ-�ীন উইেম� �মিডক�াল কেলজ, ২, বড় মগবাজার, ঢাকা। 

 (খ) নািস�ং ইউিনট, আদ-�ীন উইেম� �মিডক�াল কেলজ, ২, বড় মগবাজার, ঢাকা। 

৩৮।  (ক) আেনায়ার খান মডান� �মিডক�াল কেলজ, বাড়ী নং ১৭, �রাড নং-৮, ধানমি�, ঢাকা। 

 (খ) নািস�ং ইউিনট, আেনায়ার খান মডান� �মিডক�াল কেলজ, বািড় নং ১৭, �রাড নং-৮, ধানমি�, ঢাকা।  

৩৯।  ডায়ােবিটক এেসািসেয়শন �মিডক�াল কেলজ, িঝলটুিল, ফিরদপুর। 

৪০।  (ক) �ীন লাইফ �মিডক�াল কেলজ এ� হাসপাতাল, ৩২, �ীন �রাড, ধানমি�, ঢাকা। 

 (খ) নািস�ং ইউিনট, �ীন লাইফ �মিডক�াল কেলজ এ� হাসপাতাল, ৩২, �ীন �রাড, ধানমি�, ঢাকা।   

৪১। (ক) এম এইচ শমিরতা �মিডক�াল কেলজ, ১১৭, লাভ �রাড, �তজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, এম এইচ শমিরতা �মিডক�াল কেলজ, ১১৭, লাভ �রাড, �তজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

 (গ) নািস�ং ইউিনট, এম এইচ শমিরতা �মিডক�াল কেলজ, ১১৭, লাভ �রাড, �তজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 
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৪২। পপুলার �মিডক�াল কেলজ, বািড় নং- ২৫, সড়ক নং- ২, ধানমি�, ঢাকা। 

৪৩।  (ক) মু�ু �মিডক�াল কেলজ, মু�ু িসিট, িগল�, মািনকগ�। 

 (খ) নািস�ং ইউিনট, মু�ু �মিডক�াল কেলজ, মু�ু িসিট, িগল�, মািনকগ�। 

৪৪।  ডা. িসরাজুল ইসলাম �মিডক�াল কেলজ, ১২/৩, িনউ সাকু�লার �রাড, মগবাজার, ঢাকা। 

৪৫।  (ক) মাক�স �মিডক�াল কেলজ, এ/৩ �মইন �রাড, িমরপুর-১৪, ঢাকা। 

 (খ) �ড�াল ইউিনট, মাক�স �মিডক�াল কেলজ, এ/৩ �মইন �রাড, িমরপুর-১৪, ঢাকা। 

 (গ) নািস�ং ইউিনট, মাক�স �মিডক�াল কেলজ, এ/৩ �মইন �রাড, িমরপুর-১৪, ঢাকা। 

৪৬। (ক) ঢাকা �স�াল ই�ারন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ, ২/১ িরং �রাড, শ�ামলী, ঢাকা 

 (খ) নািস�ং ইউিনট, ঢাকা �স�াল ই�ারন�াশনাল �মিডক�াল কেলজ, ২/১ িরং �রাড, শ�ামলী, ঢাকা 

৪৭। িসিট �মিডক�াল কেলজ, ইটাহাটা, চা�না �চৗরা�া, গাজীপুর। 

৪৮। আিশয়ান �মিডক�াল কেলজ, ব�য়া, িখলে�ত, ঢাকা। 

৪৯। ��িসেড� আবদুল হািমদ �মিডক�াল কেলজ, জাফরাবাদ, কিরমগ�, িকেশারগ�জ 

৫০। আইিচ �মিডক�াল কেলজ, �ট নং- ৩৫ ও ৩৭, �স�র-৮, আ�ু�াহপুর, উ�রা, ঢাকা 

৫১। িব�মপুর ভুইয়া �মিডক�াল কেলজ, দামলা, �নগর, মুি�গ� 

৫২। ইউিনভােস�ল �মিডক�াল কেলজ, ৭৪-িজ/এইচ, িপকক �য়ার, িনউ এয়ারেপাট� �রাড, মহাখালী, ঢাকা 

৫৩। �কয়ার �মিডক�াল কেলজ, ২/১-এ, ইকবাল �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা  

৫৪। বসু�রা আদ-�ীন �মিডক�াল কেলজ, বসু�রা িরভারিভউ �েজ�, দি�ণ �করািনগ�, ঢাকা 

৫৫। ইউএস বাংলা �মিডক�াল কেলজ, ১৭ কণ�েগাপ, তারােবা, �পগ�, নারায়ণগ� 

৫৬। মেনায়ারা িসকদার �মিডক�াল কেলজ, কািত�কপুর, শিরয়তপুর  

৫৭। ইউনাইেটড �মিডক�াল কেলজ, �ট-১৫, �রাড-৭১, �লশান-২, ঢাকা-১২১২ 

 

খ)  �ড�াল কেলজ  

সরকাির (১) 

৫৮।  ঢাকা �ড�াল কেলজ, িমরপুর-১৪, ঢাকা। 

  

�বসরকাির (৮) 

৫৯। পাইওিনয়ার �ড�াল কেলজ, ক-৪০/১ িলচু বাগান �রাড, �জায়ারসাহারা, বািরধারা, ঢাকা। 

৬০।  িসিট �ড�াল ক�লজ, ৭৩/এ, এয়ারেপাট� �রাড, িনকু�-২ (উ�র), ঢাকা। 

৬১। ইউিনভািস�িট �ড�াল কেলজ, ১২০ িসে��রী ( �স�ুরী আেক�ড), মগবাজার, ঢাকা। 

৬২। সাে�ােরা �ড�াল কেলজ এ� হসিপটাল, �ট নং-২৪, �কাট�বাড়ী �রাড, �স�র-৮, উ�রা, ঢাকা। 

৬৩। বাংলােদশ �ড�াল কেলজ, বািড় নং-৩৫, �রাড নং- ১৪/এ, ধানমি�, ঢাকা। 

৬৪। আপেডট �ড�াল কেলজ, �জিবিস সরিণ, �পা. খােয়র �টক, তুরাগ, ঢাকা । 

৬৫। সােফনা উইেম� �ড�াল কেলজ এ� হসিপটাল, ১১১, িড.আই.িট. �রাড, মািলবাগ, ঢাকা। 

৬৬। �মি� �ড�াল কেলজ, ২৯৫/ঝ/১৪, িসকদার িরেয়ল এে�ট, পি�ম ধানমি�, ঢাকা। 

 

গ)  নািস�ং কেলজ  

সরকাির (৭) 
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৬৭।  কেলজ অব নািস�ং, মহাখালী, ঢাকা। 

৬৮। ঢাকা নািস�ং কেলজ, ঢাকা। 

৬৯।  ময়মনিসংহ নািস�ং কেলজ, ময়মনিসংহ। 

৭০। বিরশাল নািস�ং কেলজ, দি�ণ আেলকা�া (�শের বাংলা �মিডক�াল কেলজ ক�া�াস), বিরশাল 

৭১। কেলজ অব নািস�ং, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা। 

৭২। শহীদ তাজউ�ীন আহমদ নািস�ং কেলজ, গাজীপুর। 

৭৩। মািনকগ� নািস�ং কেলজ, মািনকগ�। 

  

�বসরকাির (২৪) 

৭৪। কুমুিদনী নািস�ং কেলজ, িমজ�াপুর, টাংগাইল। 

৭৫।  �য়ার কেলজ অব নািস�ং, বািড় নং- ৯১/এন, সড়ক নং- ৭/এ, ধানমি�, ঢাকা। 

৭৬।  ইউনাইেটড কেলজ অব নািস�ং, �ট নং ১৫, �রাড নং- ৭১, �লশান, ঢাকা  

৭৭।  ই�-ওেয়� নািস�ং কেলজ, আইিচ নগর, �জিবিস এস সরিণ, �পা� খােয়র �টক, তুরাগ, ঢাকা। 

৭৮। বারেডম নািস�ং কেলজ, শাহবাগ, ঢাকা। 

৭৯। িস. আর. িপ নািস�ং কেলজ, চাপাইন, সাভার, ঢাকা। 

৮০। �শখ ফিজলাতুনে�ছা মুিজব �মেমািরয়াল �কিপেজ নািস�ং কেলজ, �তঁতুইবািড়, কািশমপুর, গাজীপুর। 

৮১। �ামীণ ক�ােলেডািনয়ান কেলজ অব নািস�ং, িমরপুর-২, ঢাকা। 

৮২।  জ��ল ইসলাম নািস�ং কেলজ, বািজতপুর, িকেশারগ�। 

৮৩। ঢাকা কিমউিনিট নািস�ং কেলজ, ১৯০/১ বড় মগবাজার, ঢাকা। 

৮৪। গাজী মুিনবুর রহমান নািস�ং কেলজ, টাউন কািলকাপুর, পটুয়াখালী। 

৮৫। িড ডাি�উ এফ নািস�ং কেলজ, িসএ�িব �রাড, বিরশাল। 

৮৬। �ােবা নািস�ং কেলজ, ১০২, �সহড়া, িডিব �রাড, ময়মনিসংহ। 

৮৭। হিল ফ�ািমিল �রড ি�েস� নািস�ং কেলজ, ১ ই�াটন গােড�ন �রাড, মগবাজার, ঢাকা। 

৮৮। �াইম কেলজ অব নািস�ং, ক-৩৬/৩, আসমা টাওয়ার, �পা� অিফস �রাড, িখলে�ত, ঢাকা। 

৮৯। আয়াত কেলজ অব নািস�ং এ�া� �হলথ সােয়ে�স, ৮৯/১২, গজািরয়া টাওয়ার আর. �ক িমশন �রাড, 

মািনকনগর, ঢাকা-১২০৩ 

৯০। ইউিনভােস�ল নািস�ং কেলজ, হাজী শাহাবুি�ন কমে��, ৫২ (নতুন ক-১৫/৬), শহীদ তাজউি�ন আহেমদ 

সরিণ, রসুলবাগ, মহাখালী, ঢাকা। 

৯১। রাজধানী নািস�ং কেলজ, বাংলাবাজার �মাড়, আেলকা�া, বিরশাল 

৯২। জিহর �মেহ�ন নািস�ং কেলজ, যুব সংসদ �রাড, টাউন কািলকাপুর, পটুয়াখালী 

৯৩। মাদারীপুর িডডাি�উএফ নািস�ং কেলজ, ২৯, ইেটরপুল, মাদারীপুর 

৯৪। ফিরদপুর ই�ারন�াশনাল নািস�ং কেলজ, পি�ম খাবাসপুর, ফিরদপুর �পৗরসভা, �কাতয়ালী, ফিরদপুর 

৯৫। এসিটএস নািস�ং কেলজ, বাড়ী নং ৫৮, �রাড নং ২১, �ক-িব, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

৯৬। সাইক নািস�ং কেলজ, বাড়ী নং-৯, �রাড-২, �ক-িব, িমরপুর-৬, ঢাকা 

৯৭। এনাম নািস�ং কেলজ, ৯/৩, পাব�তী নগর, সাভার, ঢাকা 
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ঘ)  �হািমওপ�ািথক, ইউনািন ও আয়ুেবিদ�ক  

সরকাির (২) 

৯৮। সরকাির �হািমওপ�ািথক �মিডক�াল কেলজ, িমরপুর ১৪, ঢাকা। 

৯৯। সরকাির ইউনািন ও আয়ুেব�িদক �মিডক�াল কেলজ, িমরপুর-১৩, ঢাকা। 

 

 �বসরকাির (১) 

১০০। বাংলােদশ �হািমওপ�ািথক �মিডক�াল কেলজ, ৪৬/২, টেয়নিব সাকু�লার �রাড, ঢাকা। 

 

ঙ)  �মিডক�াল ইনি�িটউট  

সরকাির (৫) 

১০১। জাতীয় অেথ�ােপিডক হাসপাতাল ও পুনব�াসন �িত�ান, �শের বাংলা নগর, ঢাকা। 

১০২। বাংলােদশ িশ� �া�� ইনি�িটউট ও হাসপাতাল, �শের বাংলা নগর, ঢাকা। 

১০৩। ইনি�িটউট অব �হলথ �টকেনালিজ, মহাখালী, ঢাকা। 

১০৪। জন�া�� ইনি�িটউট, মহাখালী, ঢাকা। 

১০৫। �রাগত� �রাগ িনয়�ণ ও গেবষণা ইনি�িটউট, মহাখালী, ঢাকা 

 

 �বসরকাির (৫) 

১০৬। বাংলােদশ �হলথ �েফশনস ইনি�িটউট, চাপাইন, সাভার, ঢাকা। 

১০৭। ইনি�িটউট অব �মিডক�াল �টকেনালিজ, বািড় ৬৮, �রাড-৪, �ক-িব, �সকশন-১২, িমরপুর, ঢাকা 

১০৮। ��ট কেলজ অব �হলথ সােয়ে�স, ৫৭/এ (নতুন), �রাড নং-১৬ (নতুন), ধানমি�, ঢাকা। 

১০৯। সাইক ইিনি�িটউট অব �মিডক�াল �টকেনালিজ, বািড় নং-৯, �রাড নং-২, �ক-িব, �সকশন-৬, িমরপুর, ঢাকা। 

১১০। ই�ারন�াশনাল ইনি�িটউট অব �হলথ সােয়ে�স, ৮২০, মামুন টাওয়ার, �রােকয়া সরিণ, �শওড়াপাড়া, িমরপুর, 

ঢাকা 

 

চ) �েকৗশল, কািরগির ও অন�ান� িশ�া �িত�ান  

সরকাির (৭) 

১১১। কািরগির িশ�ক �িশ�ণ কেলজ, ৯৬, শহীদ তাজউ�ীন �রাড, �তজগাঁও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

১১২।  ময়মনিসংহ ইি�িনয়ািরং কেলজ, খাগডহর, ময়মনিসংহ। 

১১৩। ফিরদপুর ইি�িনয়ািরং কেলজ, কমলাপুর, ফিরদপুর। 

১১৪। বিরশাল ইি�িনয়ািরং কেলজ, উ�র দুগ�াপুর, বিরশাল সদর, বিরশাল। 

১১৫। বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ একােডিম, সিফপুর, গাজীপুর।  

১১৬। ঢাকা �ুল অব �ডকা� জান�ািলজম, ১২৫/এ, দা�স সালাম, এ, ডি�উ, �চৗধুরী �রাড, ঢাকা-১২১৬ 

১১৭। িবআইিডএস ��াজুেয়ট �ুল অব ইকেনািম�, ই-১৭, আগারগাঁও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

 

 �বসরকাির (৯) 

১১৮। জাতীয় ব� �েকৗশল ও গেবষণা ইনি�িটউট, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা। 

১১৯। শ�ামলী �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং কেলজ, ১৬/িস-িড, নূরজাহান �রাড (বাঁশবািড়), �মাহা�দপুর, ঢাকা। 
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১২০। শিহদুল �চৗধুরী ইি�িনয়ািরং কেলজ, মামুদপুর, ফিরদপুর সদর, ফিরদপুর। 

১২১। বাংলােদশ ইনি�িটউট অব গভন��া� এ� ম�ােনজেম�  

(পূব�নাম-িসিভল সািভ�স কেলজ ঢাকা), �ট : ই-৩৩, আগারগাঁও, �শাসিনক এলাকা, �শর-ই-বাংলানগর, ঢাকা-

১২০৭। 

১২২। ঢাকা �ুল অব ইকেনািমকস, বাংলােদশ অথ�নীিত সিমিত ভবন, ৪/িস, ই�াটন গােড�ন �রাড, ঢাকা। 

১২৩।  ঢাকা �ুল অব ব�াংক ম�ােনজেম�, �ট নং- ৪, �মইন �রাড নং- ১, িমরপুর- ২, ঢাকা। 

১২৪। পাঠশালা সাউথ এিশয়ান িমিডয়া ইনি�িটউট, বাড়ী- ৫৮, �রাড -১৫/এ, ধানমি�, ঢাকা। 

১২৫। ঢাকা �ুল অব ব�াংক ম�ােনজেম�, �ট নং-৪, �মইন �রাড নং-১, িমরপুর-২, ঢাকা 

১২৬। পাঠশালা সাউথ এিশয়ান িমিডয়া ইনি�িটউট, বাড়ী ন�র ৫৮, �রাড ন�র ১৫/এ, ধানমি�, ঢাকা 

  

ছ)  গাহ��� অথ�নীিত কেলজ  

সরকাির (১) 

১২৭। কেলজ অব �হাম ইকনিম�, আিজমপুর, ঢাকা। 

 

�বসরকাির (৪) 

১২৮। বাংলােদশ গাহ��� অথ�নীিত কেলজ, ১৪৬/৪, ি�নেরাড, ঢাকা। 

১২৯। ন�াশনাল কেলজ অব �হাম ইকনিম�, ৩/৯,-িব, �ক-িব, লালমিটয়া, ঢাকা। 

১৩০। ময়মনিসংহ গাহ��� অথ�নীিত কেলজ, ৫৩, বাউ�াির �রাড, ময়মনিসংহ। 

১৩১। আিকজ কেলজ অব �হাম ইকনিম�, �রাড নং ৯/এ, �ট নং-১১৮, ধানমি�, ঢাকা। 

 

 

জ)  অিধভু� ৭িট সরকাির সাধারণ িডি� কেলজ 

১৩২। ঢাকা কেলজ, ধানমি�, ঢাকা। 

১৩৩। কিব নজ�ল সরকাির কেলজ, িমউিনিসপ�াল �ীট, ঢাকা। 

১৩৪। ইেডন মিহলা কেলজ, আিজমপুর, ঢাকা। 

১৩৫। �বগম বদ�ে�সা সরকাির মিহলা কেলজ, বকশীবাজার, ঢাকা। 

১৩৬। সরকাির শহীদ �সাহরাওয়াদ�ী কেলজ, ল�ীবাজার, ঢাকা। 

১৩৭। সরকাির বাঙলা কেলজ, িমরপুর, ঢাকা। 

১৩৮। সরকাির িততুমীর কেলজ, �লশান, ঢাকা। 
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িড�স অ�াওয়াড� 

১। কলা অনুষদ 

The award is applicable to the students of all Departments under the Faculty of Arts. Three 

categories of this award are as follows: 

A. Dean’s Merit List of Excellence 

The list includes the names of students who have CGPA 4.00 in B.A Honours and M.A. 

Examinations. 

B. Dean’s Merit List of Honour 

The list includes the names of students who have CGPA 3.85 and above but below 4.00 

in both B.A Honours and M.A. Examinations. A maximum of two students with the 

highest CGPA of any Department in a particular session are included in this list. In the 

case of more than one student getting the same CGPA, the number of awardees may 

increase. 

C. Dean’s Merit list of Academic Recognition 

The list includes names of the student who has the highest CGPA among the students 

obtaining CGPA 3.60 and above but below 3.85 in the B.A Honours and M.A. 

Examinations of a particular session of any Department which does not have anyone 

eligible for the category A or B.  In the case of more than one student getting the 

same CGPA, the number of awardees may increase. 

Students who have taken readmission or have taken any improvement examination are 

not eligible for inclusion in the Dean’s list of Meritorious Students Award. 

২। িব�ান অনুষদ 

িব�ান অনুষেদ ১৯৯৮ সন �থেক িড�স অ�াওয়াড� �দান করা হে�। ২০০৫-২০০৬ িশ�াবষ� হেত ��িডং প�িত চালু 

করা হেয়েছ। ২০১০-২০১১ িশ�াবষ� �থেক ১ম বেষ� ভিত�কৃত ছা�-ছা�ীেদরেক িন�িলিখত নীিতমালার আেলােক িড�স 

অ�াওয়াড� �দান করা হেব: 

 Dean’s Award (Admission Session 2010-2011 and onward): 

  As a recognition of excellent performance the names of the students may be included in 

Dean’s Honour Award or Dean’s Merit Award in an academic year provided they do not 

appear at any improvement examination.  

 There will be two categories of awards for graduate students: 

(i) Dean’s Honour award: for students with CGPA 3.85 and above 
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(ii) Dean’s Merit award: for students with CGPA 4.00 

এছাড়াও �াতক/�াতেকা�র ��িণ বা গেবষকেদর ব�বহােরর জন� পাঠ�পু�ক/পু�েকর অংশ িবেশষ (চ�া�ার) রচনা ও 

গেবষণাপ� �কাশনায় িশ�কেদর উ�ু� করার জন� িব�ান অনুষেদর িশ�কেদরেক ২০১১ সাল �থেক িড�স 

অ�াওয়াড� �দান করা হে�। পু�ক রচনা ও গেবষণাপ� �কাশনায় দুইিট ক�াটাগিরেত িডন স�াননা পুর�ার �বত�ন 

করা হেয়েছ। �থম ক�াটাগির- অধ�াপক/সহেযাগী অধ�াপক এবং ি�তীয় ক�াটাগির- সহকারী অধ�াপক/�ভাষক। গিঠত 

িবেশষ� কিমিট �ারা পু�ক ও গেবষণাপ� বাছাই কায��ম স�াদন করা হেয় থােক।  

অ�াওয়াড� �া� িশ�ক মেহাদয় 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) িবভাগ পদিব সাল 

ড. এম. সিফকুর রহমান Dr. M. Shafiqur Rahman আইএসআরিট  ২০১৭ 

ড. �মা. আেনায়ার �হােসন Dr. Md. Anower Hossain আইএসআরিট  ২০১৭ 

ড. তামা�া হাওলাদার Dr. Tamanna Howlader আইএসআরিট  ২০১৭ 

 

অ�াওয়াড� �া� ছা�/ছা�ীর তথ� 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) িবভােগর নাম ভিত�র �সশন সাল 

িড.এম. জুনােয়দ কামাল িনিবড় D. M. Zunayed Kamal Nibir গিণত ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

িবকাশ পাল Bikash Pal পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

�মাঃ আজহা�ল ইসলাম রায়হান Md. Azharul Islam Rayhan পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

মাহফুজা হক মািহ Mahfuza Haque Mahi পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

জা�াতুল �ফরেদৗস Zannatul Ferdous পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

মািরয়া Maria পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

�রামানা আ�ার Romana Akter পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

সাবিরনা সুলতানা Sabrina Sultana পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

তাসিনম ফােতমা আলম Tasneem Fatima Alam ফিলত পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

নওিরন নুসরাত Nowrin Nusrat ফিলত পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

ইমা আ�ার Ema Akter ফিলত পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

শিরফ �হাসাইন Sorif Hossain ফিলত পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

কাজী ফারহাত তাবাসসুম Kazy Farhat Tabassum ফিলত পিরসংখ�ান ২০১৩-২০১৪ ২০১৭ 

�মাঃ নািসম সাবা� িনশাত Md. Nasim Saba Nishat ফিলত পিরসংখ�ান ২০১২-২০১৩ ২০১৭ 
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৩। আইন অনুষদ 

পূেব�র নীিতমালা: 

Dean's List of Meritorious Students 

a.  Deans Merit List of Excellence 

 The list will include the names and particulars of students who have CGPA 4.00 in the 

Bachelor of Laws (Honours) Final Examination. 

b.  Dean's Merit List of Honour 

 The list will include the names and particulars of students who have CGPA 3.85 and above 

in the Bachelor of Laws (Honours) Final Examination. 

c. Students who have taken readmission or have taken any improvement examination will not 

be considered for the Dean's list of meritorious students.  

 

সংেশািধত নীিতমালা: 

Dean's List of Meritorious Students 

a.  Dean’s Merit List of Excellence 

 The list will include the names and particulars of students who have CGPA 3.80 and above 

in the Bachelor of Laws (Honours) Final Examination. 

b.  Dean's Merit List of Honour 

 The list will include the names and particulars of students who have CGPA 3.75 and above 

in the Bachelor of Laws (Honours) Final Examination. 

c. Students who have taken readmission or have taken any improvement examination will not 

be considered for the Dean's list of meritorious students.  

৪। িবজেনস �ািডজ অনুষদ 

িবজেনস �ািডজ অনুষেদ (১) Dean’s Academic Award for Teachers ও (২) Dean’s Honour List and 

the Dean’s Merit List for Students �দান করার িবধান রেয়েছ।  

১। Dean’s Academic Award for Teachers ২০০০ সন �থেক কায�কর করার জন�  মাননীয় ভাইস-

চ�াে�লর  অনুেমাদন কেরেছন এবং এর নীিতমালা িন��প : 

(1) পুর�ার �ধু অনুষেদর িশ�কেদর মেধ� সীমাব� থাকেব। িশ�কেদর ভাল কােজর �ীকৃিত এবং 

কােজর �িত আ�হ বৃি�ই এ-�কে�র মূল উে�শ�। 
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(2) �িত বছর ৩০-এ জুেনর মেধ� পূব�বত�ী বছেরর (জানুয়াির -িডেস�র এর মেধ� �কািশত �ব� ও �ে�র 

িভি� কের) পুর�ার �ঘাষণা ও �দান করা হেব। এই পুর�ার ২০০০ সাল �থেক �� হেয়েছ। 

(3) �িত বছর পুর�ার: (৪ িট পুর�ার) 

�লকচারার �থেক অধ�াপক পয�� ৪িট ক�াটাগিরর িশ�কেদর জন� ৪ িট পুর�ার থাকেব। িবিভ� 

গেবষণা �ব� এই পুর�ােরর জন� িবেবিচত হেব এবং �দিশ ও িবেদিশ �ীকৃতমােনর জান�াল বা 

�কাশনা সং�া কতৃ�ক তা �কািশত হেত হেব।  

(4) �সরা �লখক পুর�ার: (২ িট পুর�ার) 

(ক)  �ীকৃতমােনর �কাশনা সং�া কতৃ�ক িবষয় িভি�ক �মৗিলক পাঠ� পু�ক রচনার জন� একিট 

পুর�ার এবং 

(খ)  িশ�া ও িনরী�াধম�ী ��, সৃজনশীল সািহত� ও পয�েব�ণমূলক �� ও গেবষণা �� রচনার জন� 

একিট পুর�ার। 

(5) �িতিট পুর�ােরর জন� নগদ ৫,০০০.০০ টাকা, সািট�িফেকট ও ��� �দয়া হেব। �যৗথ �বে�র ��ে� 

�িত �ব�কারেক আলাদাভােব ��� �দয়া হেব তেব নগদ পুর�ােরর অথ� সমভােব ব�ন  করা হেব। 

(6) আ�হী িশ�কেক তাঁর �ব� বা �ে�র চার কিপ জমা িদেত হেব। কিপ �ফরৎেযাগ�, �েয়াজেন 

ফেটাকিপ �দয়া যােব। 

(7) এক জন িশ�ক �িত ক�াটাগিরেত �ধু একটাই �ব� বা �� জমা িদেত পারেব। 

(8) পুর�ার �া�েদর নাম িনব�াচেনর জন� অনুষেদর অধ�াপকেদর মধ� �থেক ৫ সদস� িবিশ� Award 

Committee থাকেব। 

(9) অনুষদ সভায় উপি�ত সদস�গণ িডন বােদ অন� �য �কােনা ৫ জন অধ�াপেকর নাম Award 

Committee-এর সদস� িহেসেব �গাপনীয়ভােব ম�নানীত করেবন। পুর�ােরর জন� িবেবিচত হেবন না 

এমন �য পাঁচজেনর নােম �বিশ সংখ�ক সদেস�র মেনানয়ন আসেব তাঁরাই Award Committee-এর 

সদস� হেবন। 

(10)  Award Committee পূেব� আ�ানকৃত এবং �া� রচনাবিল িবেবচনা কের Award �া�েদর  

তািলকা �তির করেবন। 

(11)   Award Committee-এর িবেবচনার জন� �� বা �ব�সমূহ যথাযথভােব িরিভউ করা হেব। 

(12)   িডন অিফস পুর�ােরর অথ� ও আনুষি�ক খরেচর ব�ব�া করেব। 

(13)   পুর�ার�া� �ব� বা �� ব�বসায় গেবষণা সং�া ও অনুষদ লাইে�িরেত সংর�ণ করা হেব। 

 

২। Dean’s Honour List and Dean’s Merit List  

িবজেনস �ািডজ অনুষেদর িবিবএ ও এমিবএ ��া�ােম �য সকল ছা�-ছা�ী CGPA 4.0 এর মেধ� 3.85 

অজ�ন কের তােদরেক Dean’s Honour List সািট�িফেকট �দান করা হেয় থােক। �য সকল ছা�-ছা�ী 
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�কােনা �সিম�াের SGPA 4.00 out of 4.00 �পেয় থােক; তােদরেক Dean’s Merit List সািট�িফেকট 

�দান করা হেয় থােক।  

৫। সামািজক িব�ান অনুষদ 

সামািজক িব�ান অনুষেদর িড�স অ�াওয়াড� সং�া� িনয়মাবিল : 

অনুষেদর প� �থেক ২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬ ও ২০০৭-২০০৮ িশ�াবেষ� স�ান চূড়া� পরী�ায় এবং �য সব 

িবভােগ স�ান ��া�াম �নই, �স সব িবভােগর ��ে� মা�াস� পরী�ার ফেলর িভি�েত ১ম ��িণেত ১ম �ান 

অজ�নকারী বা নূ�নতম ৩.৭৫ িসিজিপএ �া� ছা�-ছা�ীেদর িড�স অ�াওয়াড� �দান করা হেয়েছ। 

আেবদনপ� জমা �দয়ার িনয়ম  

১. �েত�ক �াথ�ীর ২ (দুই) কিপ ��া� সাইজ রিঙন ছিব। 

২. এস. এস. িস ও এইচ. এস. িস. পরী�ার সত�ািয়ত ন�রপ�ী। 

৩. স�ান/মা�াস� পরী�ার সত�ািয়ত ন�রপ�ী। 

৪. স�ান/মা�াস� িডি� স�� করার কােল �কােনা িবরিত (Break of Study) িছল না, এই মেম� িবভাগীয় 

�চয়ারম�ােনর মাধ�েম �ত�য়নপ� জমা িদেত হেব। 

৫. সংযু� তথ�-িববরণী ফরম সং�হ কের পূরণ করেত হেব। 

৬। জীবিব�ান অনুষদ 

জীবিব�ান অনুষদ ১৯৮২-১৯৮৩ িশ�াবষ� �থেক ছা�/ছা�ীেদর িডন� অ�াওয়াড� �দান কের আসেছ। Dean’s 

Award �াি�র জন� শত�সমূহ হে�, স�ান পরী�ার �কান �কােস�র Improvement ছাড়া Major ও Minor িমেল 

সব�সাকুেল� �থম বষ� িব.এস. স�ান �থেক চতুথ� বষ� িব. এস. স�ান পয�� �িতিট িশ�াবেষ�র �াস ৮০% উপি�িত, 

�কান বেষ� পুনঃভিত� না থাকা এবং CGPA ৩.৭৫ অজ�ন করেত হেব। ধারাবািহকতায় ২০১৬-২০১৭ িশ�াবেষ�র ৭৩ 

জন ছা�/ছা�ীেক পরী�ায় কৃিত�পূণ� ফলাফেলর জন� চলিত বছেরর ২৭ �সে��র, ২০১৮ িড� অ�াওয়াড� �দান করা 

হেয়েছ। 

 

অ�াওয়াড� �া� ছা�/ছা�ীর তথ� 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) �রিজ: নং ভিত�র �সশন সাল 

�মা: রইসউি�ন িসকদার Md. Raisuddin Sikder 2014-116-906 2014-15 2019 

আিকব আল মািহর Akib Al Mahir 2014-316-810 2014-15 2019 

মাহফুজা মীজ�া সািদয়া Mahfuza Mirza Sadia 2014-516-830 2014-15 2019 

রােবয়া িময়াজী Rabeya Miazi 2014-617-739 2014-15 2019 

আবু জার আল িগফারী Abu Jar Al Gifary 2014-116-951 2014-15 2019 

লুৎফু�াহার সূচনা Lutfunnahar Suchana 2014-516-948 2014-15 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) �রিজ: নং ভিত�র �সশন সাল 

�মা: �মারছািলনুর রিশদ Md. Morsalinur Rashid 2014-116-915 2014-15 2019 

ফািরহা আফিরন মু�াফা Fariha Afrin Mustafa 2014-416-949 2014-15 2019 

িবনী �সন Bini Sen 2014-816-936 2014-15 2019 

ইসমত জাহান এ�ািন Ismat Jahan Anee 2014-316-986 2014-15 2019 

কৃ�া সুকন�া বিনক Krishna Sukonya Banik 2014-116-988 2014-15 2019 

সাওদা জামান অথ�ী Sawda Zaman Arthy 2014-616-992 2014-15 2019 

অিনকা তাবাসসুম Anika Tabassum 2014-813-043 2014-15 2019 

�ান শংকর পাল Gayn Sonkar Paul 2014-617-063 2014-15 2019 

�মাহা�দ সােয়ম Mohammad Sayem 2014-617-090 2014-15 2019 

�রেজায়ান আল িরমন Razoan Al Rimon 2013-212-847 2013-14 2019 

উে� সাবিরনা হক Umme Sabrina Haque 2014-417-092 2014-15 2019 

�মা. রােশদুল ইসলাম Md. Rashedul Islam 2014-817-098 2014-15 2019 

সােরায়ার আলম Saruar Alam 2014-417-128 2014-15 2019 

মাসুদা আকতার Masuda Akter 2013-213-198 2013-14 2019 

সািফয়া মাহাবুব �শওতী Safia Mahabub Sauty 2014-917-150 2014-15 2019 

জয়নব আ�ার পু� Joynob Akter Puspo 2013-812-201 2013-14 2019 

ত�য় �দবনাথ Tanmoy Debnath 2014-017-131 2014-15 2019 

�রাকাইয়া নূরানী শত� Rokaiya Nurani Shatadru 2014-915-738 2014-15 2019 

িলমা আ�ার Lima Akter 2014-317-174 2014-15 2019 

�মাছা. সাবিরনা আ�ার Mst. Sabrina Akter 2014-317-192 2014-15 2019 

রাফীদ রহমান তূয� Rafeed Rahman Turjya 2014-717-198 2014-15 2019 

শায়ান শাহিরয়ার Shayan Shahriar 2014-917-196 2014-15 2019 

�ব �জ�ািত �সন Dhruba Jyoti Sen 2014-217-814 2014-15 2019 

দৃি� বাঁধন সরকার Drishty Badhan Sarker 2014-817-197 2014-15 2019 

আবু নািসম হায়দার Abu Nasim Haider 2014-217-201 2014-15 2019 
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৭। ফােম�সী অনুষদ  

ফােম�সী অনুষদ �িতি�ত হওয়ার পর ১৯৯৯ সন �থেক �িত বছর িব. ফাম�. (স�ান) চূড়া� পরী�ায় উ�ীণ� ছা�-

ছা�ীেদর মেধ� িন�বিণ�ত শত�সােপে� িড�স অ�াওয়াড� �দান করা হয়। িড�স অ�াওয়াড� �দােনর শত�সমূহ িনেচ �দয়া 

হেলা: 

১) িব. ফাম�. (স�ান) চূড়া� পরী�ায় নূ�নতম ৩.৭৫ িসিজিপএ �া� ছা�-ছা�ীরা িড�স অ�াওয়ােড�র জন� 

আেবদন করেত পারেব। 

২) গেড় �েত�ক আেবদনকারীর ৮০% �াস হািজরা থাকেত হেব। 

৩) উপিরউ� শত��য় পূরণকারীেদর মধ� �থেক �মধা�ম অনুসাের �থম িতন জনেক িড�স অ�াওয়াড� 

পুর�ার �দান করা হয়। 

৪) িড�স অ�াওয়াড� �া� �েত�ক ছা�-ছা�ীেক পুর�ার িহেসেব ১িট সািট�িফেকট ও ১িট ��� পুর�ার 

িহেসেব �দান করা হয়। 

 

অ�াওয়াড� �া� ছা�/ছা�ীর তথ� 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) �রিজ: নং ভিত�র �সশন সাল 

ফারজানা কিবর Farzana Kabir 2012-412-855 2012-2013 2017 

সািবহা এনাম �ৃহা Sabiha Enam Spriha 2011-713-122 2012-2013 2017 

তাসিলমা িবনেত কামাল Taslima Binte Kamal 2012-012-877 2012-2013 2017 

 

 

২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সােলর িব ফাম� পরী�ায় অসাধারণ ফলাফল অজ�ন করায় ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

ফােম�সী অনুষদভু� িবিভ� িবভােগর ৯জন �মধাবী িশ�াথ�ীেক ‘িডনস অ�াওয়াড�’ �দান করা হেয়েছ। 

এছাড়া, অনুষেদর ১৪ জন িশ�াথ�ী বৃি� লাভ কেরন। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক 

ড. �মা. আখতা��ামান ২৭ �ফ�য়াির ২০১৯ িটএসিস িমলনায়তেন আেয়ািজত এক অনু�ােন �ধান 

অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক কৃিত িশ�াথ�ীেদর হােত অ�াওয়াড� ও বৃি�র �চক তুেল �দন। 
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৮। আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদ 

িব. এসিস (স�ান), ��িণেত কৃিত�পূণ� ফেলর জন� ২০১১ সাল �থেক অনুষেদর িবভাগসমূেহর ছা�-ছা�ীেদর িড�স 

অ�াওয়াড� �দান করা হয়।  

২০০৬-২০০৮ িশ�া বেষ�র দুিট িবভােগর �মাট ৬ জনেক এই অ�াওয়াড� �দয়া হয়। িড�স অ�াওয়াড� �া� িশ�াথ�ীরা 

হেলা ভূেগাল ও পিরেবশ িবভােগর �তৗিফকা ইসলাম- িশ�াবষ� -২০০৬, নাজলা বুশরা ও �মা. আ�ু�া� আল-বাকী, 

িশ�াবষ� - ২০০৭ এবং �মা. মা�ফুর রহমান- িশ�াবষ�-২০০৮। ভূত� িবভােগর ২০০৮- িশ�াবেষ�র িশ�াথ�ীরা হেলা 

জা�াতুল �ফরেদৗস এবং িরয়াদুল ইসলাম।  

২০১২-২০১৪ িশ�া বেষ�র দুিট িবভােগর �মাট ১২ জন িশ�াথ�ীেক িডনস অ�াওয়াড� �দান করা হয়। অ�াওয়াড� �া� 

িশ�াথ�ীরা হেলা ভূেগাল ও পিরেবশ িবভােগর িনশাত ফা�নী, তাসনুবা �জিরন িশ�াবষ� -২০১২ এবং নাজমুন নাহার 

সুমাইয়া, ইয়ািসন অিহদ রাি�, রাইসা সুলতানা িশ�াবষ� -২০১৩। ভূত� িবভােগর নািজয়া নওিরন, সাকুরা জাহান 

িশ�াবষ� ২০১২, �জিনফার হািকম লুিপন, নািদরা সুলতানা টারিক, মাসুমা �চৗধুরী িশ�াবষ�- ২০১৩ এবং �মা. ইউসুফ 

গাজী, তাসিপয়া হািমদ িশ�াবষ�-২০১৪। 

২০১২ সাল �থেক উ� অনুষেদর িশ�কেদর গেবষণা মূল�ায়ন কের অধ�াপক পেদ ২িট এবং সহেযাগী অধ�াপক, 

সহকারী অধ�াপক ও �লকচারার পেদ ২িট অ�াওয়াড� �দােনর িস�া� হয়। অ�াওয়াড� �া�রা হেলন অধ�াপক আফতাব 

আলম খান, ভূত� িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় ও অধ�াপক ড. কাউসার আহা�দ, �চয়ারম�ান, সমু�িব�ান িবভাগ, ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় এবং ড. �মাহা�দ বদ�ে�াজা িময়া, সহেযাগী অধ�াপক, ভূত� িবভাগ, ও িমেসস শারমীন সুলতানা, 

সহকারী অধ�াপক, ভূত� িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। 

 
২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সােলর িবএস (স�ান) পরী�ায় কৃিত�পূণ� ফলাফল অজ�ন করায় ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদভু� িবিভ� িবভােগর ২১ জন িশ�াথ�ী িডনস 

অ�াওয়াড� লাভ কেরেছন। এছাড়া, �মৗিলক গেবষণায় অসাধারণ অবদােনর �ীকৃিত��প অনুষেদর ৩ জন 

িশ�কেক িডনস অ�াওয়াড� �দান করা হেয়েছ। িব�িবদ�ালয় মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান ১১ এি�ল ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন এক বণ�াঢ� অনু�ােন �ধান 

অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক এই অ�াওয়াড� �দান কেরন। 
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অ�াওয়াড� �া� িশ�ক মেহাদয় 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) িবভাগ পদিব সাল 

ড. কাজী মিতন উি�ন 

আহেমদ 

Dr. Kazi Matin Uddin Ahmed Department of 

Geology 

Professor 2019 

ড. �মা. কাউসার আহা�দ Dr. Md. Kawser Ahmed Department of 

Oceanography 

Professor 2019 

�মা. ইউসুফ গাজী Md. Yousuf Gazi Department of 

Geology 

Lecturer 2019 

 

অ�াওয়াড� �া� ছা�/ছা�ীর তথ� 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) �রিজ: নং ভিত�র �সশন সাল 

জা�াতুল �ফরেদৗস Zannatul Ferdous 2010-013-346 2010-2011 2015 

নাজনীন িবনেত হায়দার Naznin Bintey Hayder 2012-215-926 2012-2013 2016 

িনশাত তাসিনম কাঁকন Nishat Tasnim Khkon 2013-416-599 2013-2014 2017 

�দালা দ� Dola Dutta 2013-416-625 2013-2014 2017 

মাহমুদ আল নূর তুষার Mahmud Al Noor Tushar 2011-413-062 2011-2012 2015 

আফেরাজা পারভীন Afroza Parvin 2011-513-052 2011-2012 2015 

তামা�া �মেহরান িশমু Tamanna Meheran Shemu 2012-614-860 2012-2013 2016 

সুমাইয়া সােদক Sumiya Sadeak 2013-416-661 2013-2014 2017 

সারাফ আিনকা হক Sharaf Anika Hoque 2013-316-671 2013-2014 2017 

ফারজানা �জিরন মািরয়া Farjana Zareen Maria 2013-816-676 2013-2014 2017 

ফােতমাতুজ �জাহরা িনিশ Fatematuz Zohora Nishi 2013-716-659 2013-2014 2017 

�মাঃ তািরকুল ইসলাম Md. Tariqul Islam 2012-112-353 2012-2013 2017 

নাজমা আহেমদ Nazma Ahmed 2012-612-196 2012-2013 2016 

শািমমা �ফরেদৗিস িসফা Shamima Ferdousi Sifa 2012-812-194 2012-2013 2016 

আিরফুল ইসলাম Ariful Islam 2012-212-208 2012-2013 2016 

তানিজম হায়াত Tanzim Hayat 2013-612-078 2013-2014 2017 

নাওয়ার ওয়াদুদ খান Nawar Wadud Khan 2013-812-085 2013-2014 2017 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) �রিজ: নং ভিত�র �সশন সাল 

ফা�নী সরকার Falguni Sarkar 2012-214-846 2013-2014 2017 

তানজীম �হােসন Tanzeem Hossain 2013-512-079 2013-2014 2017 

সুমাইয়া তাবাসসুম Sumaiya Tabassum 2013-212-090 2013-2014 2017 

আেয়শা ইসলাম Ayesha Islam 2013-712-095 2013-2014 2017 

 

৯। ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদ 

ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদভু� ৩িট িবভাগ (ফিলত পদাথ� িব�ান, ইেল�িন� ও কিমউিনেকশন ইি�িনয়ািরং 

িবভাগ, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ, কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ)-এর ২০০৯-২০১০ এবং 

২০১০-২০১১ িশ�াবেষ�র ১৮ (আঠার) জন �মধাবী ছা�-ছা�ীর মেধ� Dean's Award-2012 �দান করা হেয়েছ। 

২০১২ সােল �মধাবী ছা�-ছা�ীেদর মেধ� িতনিট ক�াটাগিরেত এবং অ�ািধকার িভি�েত িযিন �মেয়েদর মেধ� �থম 

তােদরেক Dean's Award-2012 �দান করা হয়। ২০১৩ সেনর িড�স অ�াওয়াড� �দােনর কাজ �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

িতনিট ক�াটাগির হে�,  ১। Dean's Excellent Award 

২। Dean's Honour Award 

৩। Dean's Award 

িতনিট িবভােগর ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ িশ�াবেষ�র �মধাবী ছা�-ছা�ীেদর মেধ� �য ক-জন ছা�র-ছা�ী 

CGPA-3.9-এর ওপের �পেয়েছ তােদরেক Dean's Excellent Award, �য ক-জন ছা�-ছা�ী CGPA-3.8 এর ওপের 

�পেয়েছ তােদরেক Dean's Honour Award এবং �য িবভােগ �থম�ান অিধকার কেরেছন তােক Dean's Award 

�দান করা হয়। 

 
Dean's Award 2015 & 2016 
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১০। চা�কলা অনুষদ 

ক) িবএফএ স�ান চূড়া� পরী�ায় কৃিত�পূণ� ফেলর �ীকৃিত��প িশ�াথ�ীরা িড�স অনার অ�াওয়াড� বা িড�স �মিরট 

অ�াওয়াড�-এর তািলকাভু� হেত িবএফএ স�ান িশ�াথ�ীেদর জন� দুই মােনর এ�াওয়াড� রেয়েছ:  

১. িড�স অনার অ�াওয়াড� :  CGPA 3.85 বা তদু�� �া� িশ�াথ�ী 

২. িড�স �মিরট অ�াওয়াড� : CGPA 4.00 বা তদু�� �া� িশ�াথ�ী 

খ) অনাস� ��া�ােমর �কােনা �কােস� একজন িশ�াথ�ী ‘F’ ��ড �পেল অথবা ফেলা�য়ন পরী�ায় অংশ�হণ করেল িড�

স অ�াওয়ােড�র জন� িবেবিচত হেব না।  

 

 অ�াওয়াড� �া� ছা�/ছা�ীর তথ� 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন সাল 

কাজল চ� পাল Kajol Chandra Paul 2011-2012 2015 

তাহিমদ হাসান �পম Tahmid Hasan Rupam 2011-2012 2015 

�মা. আিদব �হােসন সৃি� Md. Adib Hossain Chisty 2011-2012 2015 

িরফাত আরা মাসুদ Rifat Ara Masud 2011-2012 2015 

�মা. আশরাফুল ইসলাম Md. Ashraful Islam 2011-2012 2015 

শায়�ন �বৗ�রী িদব� Sayanton Vhaduri Dibbo 2012-2013 2016 

�মা. সািমউল ইসলাম Md. Samiul Islam 2012-2013 2016 

�মা. ইকরামুল হক Md. Ikramul Haque 2012-2013 2016 

মািশ�য়া জামান �শলী Marshia Zaman Shaily 2012-2013 2016 

�মা. আিশক রহমান Md. Ashiqur Rahman 2012-2013 2016 

�মা. মাইনুি�ন খ�কার Md. Mainuddin Khandoker 2012-2013 2016 

শাবিরনা জামান ঈিশতা Sabrina Zaman Ishita 2012-2013 2016 

�মা. মাহফুজুল হাওলাদার Md. Mahfuj Howlader 2012-2013 2016 

 



272 
 

জাতীয় ও আ�জ�ািতক পয�ােয় অজ�নসমূহ  

আইন অনুষদ 

অজ�ন সাল 

বাংলােদশ আাওয়ামীলীগ �াণ ও সমাজ কল�াণ িবষয়ক �ক�ীয় উপ-কিমিট এবং আইন অনুষেদর �যৗথ 

উেদ�ােগ ৩১ মাচ� ২০১৯ তািরেখ জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান-এর ৯৯তম জ�বািষ�কী 

উপলে�� আইন অনুষেদর ১ম বষ� এলএল.িব (অনাস�) �থেক ৪থ� বষ� এলএলিব (অনাস�) এবং মা�ার অব 

লজ পরী�ায় �মধা তািলকায় ১০ জন কের �মাট ৫০ জন িশ�াথ�ীেক বৃি� �দান এবং িসে�ট ডকুেম�স 

অব ইনিটিলেজ� �া� অন ফাদার অব িদ �নশন ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান ভিলউম ১ ও ২ শীষ�ক 

দুল�ভ তথ� সমৃ� বই উপহার �দয়া হয়। এ অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব গণ�জাত�ী বাংলােদশ 

সরকােরর মাননীয় পররা� ম�ী ড. এ �ক আ�ুল �মােমন, এমিপ এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব ঢাকা 

িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় উপাচায� অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান উপি�ত িছেলন। অনু�ােন সভাপিত� 

কেরন আইন অনুষেদর িডন অধ�াপক ড. �মা. রহমত উ�াহ। 

২০১৯ 

আইন অনুষেদর উেদ�ােগ ২৮-৩০ নেভ�র ২০১৯ তািরখ িতনিদন ব�াপী ‘DUMCS-TIB Anti-

Corruption Moot Court Competition, 2019’ অনুি�ত হয়। এ �িতেযািগতায় �দেশর সরকাির এবং 

�বসরকাির িব�িবদ�ালয় �থেক ৩০িট িটম অংশ�হণ কের। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র আইন িবভাগ এ 

�িতেযািগতায় চ�াি�য়ন হয়। 

২০১৯ 

আইন অনুষেদর উেদ�ােগ গত ০৭ নেভ�র ২০১৯ তািরখ ‘Amending the Evidence Act, 1872 & 

Admissibility of Digital Evidence’ শীষ�ক একিট িসে�ািজয়াম আইন িবভােগর কনফাের� কে� 

অনুি�ত হয়। এ িসে�ািজয়ােম �দেশর সরকাির এবং �বসরকাির িব�িবদ�ালয় �থেক ১১০ জন িশ�ক 

অংশ�হণ কেরন। 

২০১৯ 

 

জীবিব�ান অনুষদ 

অজ�ন সাল 

অ� বছের অনুষেদর সােথ জাপােনর িবিভ� �িত�ােনর ৩িট MOU চুি� �া�িরত হয়: (ক) Iwate 

University, Japan. (খ) Gifu University, Japan. (গ) Tokyo Agricultural University of 

Technology, Japan. 

2019 

২০১৯ সেন জীবিব�ান অনুষেদর িবভাগসমূেহর ২৭ জন িশ�কেক িবেদিশ �সিমনার/িসে�ািজয়ােম 

অংশ�হণ করার জন� অনুষেদর িনজ� ফা� হেত আিথ�কভােব সহায়তা �দান করা হয়। 

2019 
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ফােম�সী অনুষদ 

অজ�ন সাল 

International Seminar : Speaker : Professor Dr. Anne M Graham, Associate 

Dean, Faculty of Life Sciences University of Bradford, United Kingdom,  

Topic : Mechanisms of Endothelial Cell Damage in Diabetes Related 

Cardiovascular Disease and Opportunities in Addressing Patient Education in 

Improving Gestational and Type-2 Diabetes Outcomes 

25.03.2019 

Speaker : M. Delwar Hussain, M. Pharm., Ph. D Professor and Interim Chair, 

Department of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, College of Pharmacy, 

California Health Sciences, University of U.S.A.  

Topic : Nanotechnology in Cancer Therapy 

02.06.2019 

Speaker : Mohsin Kazi, Ph. D, MBA Associate Professor, Department of 

Pharmaceutics, College of Pharmacy, King Saud University, Saudi Arabia.  

Topic : Lipid-Based Nano-Delivery Systems for Oral Administration of Poorly 

Water Soluble Drugs 

02.06.2019 

Speaker : Dr. Zafar Iqbal Executive Director and Head of Pharmaceutical 

Development for the Pharmaceutical Services Division of Glatt Air Techniques 

Binzen, Germany.  

Topic : A Paradigm Shift in Drug Development 

31.12.2019 

 

ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালিজ অনুষদ 

অজ�ন সাল 

International Conference on Innovation in Engineering and Technology 2018 

Day-long Workshop on "Outcomes-based Education" 2018 

International Conference on Innovation in Engineering and Technology 2019 

Academic Summit (Dhaka to Sundarban) 2019 
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চা�কলা অনুষদ 

অজ�ন সাল 

অনুষেদর অ�ন ও িচ�ায়ণ িবভােগর অধ�াপক জামাল উি�ন আহেমদ এর একুেশ পদক ২০১৯ 

অজ�ন। 

2019 

মৃৎিশ� িবভােগর �চয়ারম�ান সহেযাগী অধ�াপক �দবাশীষ পাল এর 1st yatai Lotus 

Mountain Prize International Ceramics Contest-এ ÒExcellence AwardÓ অজ�ন। 

2019 

National Award 2019 

 

দশ�ন িবভাগ 

অজ�ন সাল 

অধ�াপক ড. আিনসু�ামান ১৩-০৬-২০১৯ তািরখ ��াবাল ইউিনভািস�িট বাংলােদশ, বিরশাল–এ 

উপাচায� পেদ �যাগদান কেরন। 

২০১৯ 

 

নৃত�কলা িবভাগ 

অজ�ন সাল 

িবগত ২৮ মাচ� - ০৪ এি�ল ২০১৯ তািরেখ ভারেত অনুি�ত 12th South Asian University 

Youth Festival (12th SAUFRST)-এ ঢাকা িব�িবদ�ালয় নৃত�কলা িবভােগর ২০১৫-২০১৬ 

িশ�াবেষ�র ৭ম �সিম�ােরর িশ�াথ�ী জবা রানী িব�াস অংশ�হণ কের। 

2019 

এ বছর �াধীনতা িদবস উদযাপন উপলে� গত ২৬ মাচ� ২০১৯ তািরেখ ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

কতৃ�ক আেয়ািজত �ক�ীয় সাং�ৃিতক অনু�ােন নৃত�কলা িবভােগর িশ�াথ�ীরা অংশ�হণ কের। 

2019 
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Dance Department students are performing in the 49th convocation of Dhaka 

University. 

 

তাি�ক পদাথ� িব�ান িবভাগ 

অজ�ন সাল 

Local minimum in pair potentials of polyvalent metals: A limitation of 

pseudopotential  theory 

G.M Bhuiyan*++   and Fysol Ibna Abbas* 

Department of Theoretical Physics, 

University of Dhaka,Bangladesh 
+Centre for Advanced Research in Sciences, 

University of Dhaka,Bangladesh  
+
gbhuiyan@du.ac.bd 

International Journal of Modern Physics B 

Vol.33,No.7(2019)1950049(13 pages) 

World Scientific publishing Company 

Dol:10.1142/s0217979219500498 

2019 

Static and Dynamic Properties of Liquid  Fe: an OF-AIMD Simulation Study 

Mohammad Riazuddin Molla1,2  A.Z Ziauddin Ahmed1, M. Alamgir Hossain1, 

G.M. Bhuiyan1* and M.M. Rahman3 

Department of Theoretical Physics, University of Dhaka, Dhaka-1000 

Department of Mathematics, University of Dhaka, Dhaka-1000 

Department of Physics, Jagannath  University, Dhaka-1000 

 

Physica B: Condensed Matter 567(2019)129-137 

(Elseviev) 

2019 

Calculation of electric resistivity of Na-based liquid binary alkali alloys 2019 

mailto:+gbhuiyan@du.ac.bd
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অজ�ন সাল 

M.A. Mohaiminul Islama,  R.C Gosh a*, G.M. Bhuiyanb 

Department of Physics, University of Dhaka, Dhaka-1000 

Department of Theoretical Physics, University of Dhaka, Dhaka-1000 

 

Journal of Molecular Liquids,(290),(2019),111224 

(Elseviev) 

Effective Wills-Harrison Pair Interaction in Liquid Au  

 N.E. Dubinina,b,*, G.M Bhuiyanc ,and Fysol Ibna Abbasc 
 

aInstitute of Metallurgy, Ural Branch,Russian Academy of 

Science,Yekaterinburg,Russia 
bUral University named after the first President of  

Russia,Yekaterinburg,Russia 
cDepartment of Theoretical Physics, University of Dhaka, Dhaka-

1000,Bangladesh 

 Melts, Vol.2019; Russian Academy of Science 

 

2019 

 

বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ িবভাগ 

অজ�ন সাল 

3rd Commonwealth Digital Health Awards-2018 in the ‘Telemedicine’ category 

held in Colombo, Sri Lanka as winning project 

2018 

Champion at World Summit of Information Societies Forum Award (WSIS-2017) 

in Geneva (through a2i) for DUTP project run by the Department of 

Biomedical Physics and Technology 

2017 

Finalist in Manthan South Asia Award-2016 in India for DUTP project run by 

the Department of Biomedical Physics and Technology 

2016 

BRAC-Manthan award for Dhaka University Telemedicine programme (DUTP) 

project run by the Department of Biomedical Physics and Technology 

2016 
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জাপািনজ �ািডজ িবভাগ 

অজ�ন সাল 

 িবভােগর ২জন িশ�ক িশবলী �নামান ও �মা. সািফ�াহ আকন ৬-৩১ জানুয়াির, ২০১৯ জাপােনর 

�সািফয়া িব�িবদ�ালেয় জানুয়াির �সশেনর জাপািনজ �ািডজ ��া�ােম অংশ�হণ কেরন। 

২০১৯ 

 িবভােগর ২জন িশ�ক জনাব িশবলী �নামান ও �মা. সািফু�াহ আকন ৩০ জুন-৫ জুলাই ২০১৯ 

থাইেলে�র রাজধানী ব�াংকেক অনুি�ত The AAS in- Asia 2019 Conference-এ অংশ�হণ 

কেরন। 

২০১৯ 

 িবভােগর সহকারী অধ�াপক ড. �লাপামু�া মােলক ১২-১৩ �সে��র ২০১৯ ভারেতর হায়�াবােদ 

অনুি�ত ৭ম Indo-Japan International Conference on Comparative Culture 

Studies-এ অংশ�হণ কেরন। 

২০১৯ 

 িবভাগীয় �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. আবুল বারকাত ১৪-১৯ অে�াবর, ২০১৯ ডুসানেব, 

তাজািক�ান-এ অনুি�ত The Facilitation of Research-cum-Multi-stakeholder 

seminar on International Labor migration (IOM)-এ অংশ�হণ কেরন। 

২০১৯ 

 িবভাগীয় �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. আবুল বারকাত ১-৫ িডেস�র, ২০১৯ নাইেবাির, �কিনয়ায় 

অনুি�ত The Facilitation of Research-cum Multi-stakeholder seminar on 

International Labor Migration-এ অংশ�হণ কেরন। 

২০১৯ 

িবভাগীয় �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. আবুল বারকাত ও িবভােগর ২ জন িশ�ক আ�ু�াহ আল মামুন 

ও ড. িদল�বা শারিমন ০৮-১০ িডেস�র, ২০১৯ ভারেতর জ�রলাল �ন�� িব�িবদ�ালয়, িদি�েত 

অনুি�ত International Seminar on Japanese Studies-এ অংশ�হণ কেরন। 

২০১৯ 

 িবভােগর িশ�ক জনাব িশবলী �নামান ১৮-২৩ িডেস�র, ২০১৯ জাপােনর Nara Wom 

University, Japan –এ Seminar-এ অংশ�হণ কেরন। 

২০১৯ 

 িবভাগীয় �চয়ারম�ান অধ�াপক ড. আবুল বারকাত ২৬ িডেস�র, ২০১৯ The Institute of Cost 

and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) Convocation -2019-এ 

Convocation Speaker িহেসেব “Value of things”: Some thoughts (Dhaka. Pan 

Pacific Sonargaon Hotel, 26 December 2019). 

২০১৯ 
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ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ 

অজ�ন সাল 

International Council of Psychology Educators (ICOPE) Conference (আইকপ 

কনফাের�) 

২০১৯ 

5th Bangladesh Clinical Psychology Conference (৫ম বাংলােদশ ি�িনক�াল সাইেকালিজ 

কনফাের�) 

২০১৯ 

 

 

যথােযাগ� ময�াদা ও ভাবগ�ীর পিরেবেশ মহান শিহদ িদবস ও আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে� 

২১�শ �ফ�য়াির ২০১৯ একুেশর �থম �হের ঢাকা িব�িবদ�ালয় পিরবােরর প� �থেক মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান-এর �নতৃে� �ক�ীয় শিহদ িমনােরর �বদীেত 

পু��বক অপ�ণ করা হয়। 
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ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ 

অজ�ন সাল 

Development of Novel Antibiotics to Tackle Antimicrobial Resistance (AMR) 

শীষ�ক এক আ�জ�ািতক কম�শালা Center for Advanced Research in Sciences (CARS) 

এর কনফাের� কে� অনুি�ত হয়। উ� কম�শালায় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় উপাচায� 

অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ এবং ফােম�িস অনুষেদর িডন অধ�াপক ড. এস 

এম আ�ুর রহমান িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। অনু�ােন সভাপিত� কেরন িবভােগর 

�চয়ারম�ান অধ�াপক ড. �মা. খািলদ �হােসন। এই কম�শালায় যু�রাজ�, চীন, ভারত ও বাংলােদশ 

�থেক িবেশষ�গণ �ব� উপ�াপন কেরন। িবিভ� িব�িবদ�ালেয়র ফােম�িস িবভােগর িশ�ক, 

গেবষক ও ছা�-ছা�ীবৃ� কম�শালায় অংশ�হণ কেরন। এ গেবষণার আ�িলক সম�য়ক িহেসেব 

দািয়� পালন কেরন ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভােগর অধ�াপক ড. �মা. আবদুর রশীদ।  

2019 

Professor Dr. Md. Abdur Rashid delivered a lecture on “Basic instrumentation 

of HPLC and its applications” at the 73rd Training programme of NITUB on 

the use, maintenance and trouble-shooting of High-Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) held in the Centre for Advance Research in Sciences 

(CARS), University of Dhaka on April 28, 2019. 

2019 

Professor Dr. Md. Abdur Rashid delivered a plenary lecture entitled 

“Polyoxygenated flavones from Nicotiana plumbaginifolia show analgesic and 

anxiolytic activities in mice model” at the 4th International Conference on 

Advances in Medical Sciences (ICMAS-2019), Kuching Sarawak, Malaysia 

during April 13-14, 2019. 

2019 

Professor Dr. Md. Abdur Rashid delivered an invited lecture on “Highly 

oxygenated bioactive flavonoids from Nicotiana plumbaginifolia (Solanaceae)” 

at the 6th International Congress of the Society for Ethnopharmacology 

(SFEC), Manipal, India during February 8-10, 2019. 

2019 

Professor Dr. Md. Abdur Rashid got a research project for “Chemical 

constituents, bioactivities, germination characteristics and propagation of 

three endangered plant species of Bangladesh” funded by the Ministry of 

Education, The Government of the People's Republic of Bangladesh, (2017-

2020). 

2017-2020 
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অজ�ন সাল 

Professor Dr. Mohammad Mehedi Masud attended the 6th International 

Congress of Society for Ethnopharmacology, Manipal, India, SFEC 2019 as 

presenter and as well as session judge. 

2019 

Professor Dr. Md. Shah Amran got a research project for “The Study of Price 

variations, Availability and Affordability of Selected Medicines in Bangladesh” 

funded by the University Grants Commission (UGC) of Bangladesh. 

2019 

Professor Dr. Md. Shah Amran got a research project for “The in-vivo 

Assessment of Antidiabetic Property of Extract of Leaves of Gynura 

procumbens in rats” funded by the Ministry of Education, The Government of 

The People’s Republic of Bangladesh. 

2019-2021 

Professor Dr. Shaila Kabir got a research project for “The Study of in-vitro 

Interaction and Protein Binding of Ketorolac with Rabeprazole and Zinc in 

Aqueous Media” funded by the University Grants Commission (UGC) of 

Bangladesh. 

2019 

Professor Dr. Md. Abdul Mazid got a research project for “Isolation and 

evaluation of endophytic fungi from Tinospora cordifolia as a sourse of noble 

drug” funded by the University Grants Commission (UGC) of Bangladesh. 

2019 

Professor Dr. Abu Asad Chowdhury got a research project for “Evaluation of 

anti-obesity effect of ethanol extract of Syzygium cumini and Dioscoria 

bulbifera plants with exploring the mechanism of action in rat model” 

funded by the University Grants Commission (UGC) of Bangladesh. 

2019 

Professor Dr. Abu Asad Chowdhury got a research project for “Preparation of 

microcrystalline cellusose (MCC) from waste cotton & papers, modification of 

different physiochemical properties of the prepared MCC to meet the 

specifications of United States Pharmacopeoia or British Pharmacopeoia and 

application of modified MCC in drug formulation by direct compression 

technique.” funded by the Ministry of Education, The Government of The 

People’s Republic of Bangladesh. 

2019-2021 
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অজ�ন সাল 

Dr. Md. Ruhul Kuddus received best poster award in 6th International 

Congress of Society for Ethnopharmacology, India (SFEC-2019) arranged by 

Society for Ethnopharmacology, India. 

2019 

 

ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ 

অজ�ন সাল 

Organized National Environmental Olympiad 2019 

 

�রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং 

অজ�ন সাল 

1st Runner Up: Roborace, AUST Mindsparks 2019 

Semifinalist: Channel I "Esho Robot Banai" Reality Show 2019 

Champion: Intra University Project Showcasing 2019 

24th at NSU Cybernauts National Programming Contest 2019 2019 

80th at ICPC 2019 Asia Site, Dhaka Regional 2019 

 

ি��েমিকং 

অজ�ন সাল 

Everyday Madonna Exhibition at Casula Powerhouse Arts Centre, Sydney, 

Australia 

2019 

Lecture and demonstration on “Research Methodology” on visual arts topic Dr. 2019 
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অজ�ন সাল 

Meghali Goswami, Associate Professor, Department History of Art, Kala Bhavana 

,Visva Bharati University, India 

Bangkok Treannal Print & Drawing Exhibition 2019 

Art and Education Exchange programme 2019 

Kala Bhavan Praktoni International level Art Exhibition, Kolkata, India 2019 

Bait Al Zubair International Art Forum, Muscat, Oman 2019 

Ulsan International Woodcut Print Biennale, Ulsan jeililbo, Korea 2019 

Artist Residence programme, Tianjin, China 2019 

 

কা�িশ� িবভাগ 

অজ�ন সাল 

1. Seminar on Creating Brand Image For Art & Artist 2019 

2. Seminar on The Socio-Economic Realities, Problems & Possibilities of Crafts in 

the Twenty First Century 

2019 

3. Annual Exhibition 2019 

4. Zainul Abedin Festival & Fair 2019 

5. Japan Bangladesh Friendship Tapestry Exhibition Collaboration with The 

Department of Craft, Faculty of Fine Art, University of Dhaka 

2019 
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িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট 

অজ�ন সাল 

জািতসংঘ কতৃ�ক �ঘািষত ‘আ�জ�ািতক িশ�া িদবস’ (International Day of Education) 

২০১৯ সফলভােব উদযাপন করা হেয়েছ। এ উপলে�� একিট র �ািল �বর করা হয় এবং িশ�াথ�ী, 

িশ�ক ও িশ�ািবদেদর িনেয় একিট আেলাচনা অনুি�ত হয়। 

২০১৯ 

িবেশষ িশ�া িবভােগর �িতব�কতা িবষয়ক ‘‘Advanced Course on Disability, Autism 

and Inclusive Education’’ িবষেয় Short Course চালু করা হেয়েছ। 

২০১৯ 

মহান মুি�যুে� আইইআর এর শিহদ িশ�ক ড. িসরাজুল হক খান, ড. আ ন মা ফয়জুল মাহী 

এবং ড. �মা. সাদত আলী-এর নােম আইইআর এর কনফাের� ক�সমূেহর নামকরণ করা 

হেয়েছ। 

২০১৯ 

SDG-�ক ��� িদেয় ব�ােচলর অব এডুেকশন (স�ান) এবং মা�ার অব এডুেকশন (িনয়িমত) 

কায��ম এর িশ�া�ম পিরমাজ�ন করা হেয়েছ। 

২০১৯ 

কািরগরী িশ�ােবােড�র আিথ�ক সহায়তায় িনে�া� গেবষণা কাজ স�� করা হেয়েছ। A Study 

for enhancing enrollment and acceptability of SSC (Vocational), Dakhil 

(Vocational) and HSC (Vocational) Courses’’ একিট গেবষণা কাজ স�� হেয়েছ। 

২০১৯ 

BANBEIS, MINISTRY OF EDUCATION এর সােথ Status of Teacher Education at 

Secondary Education in Bangladesh-িবষয়ক Study স�� কের Report �দান করা 

হেয়েছ। 

২০১৯ 

BNFE এর Second Chance Education SCE �কে�র কায��েমর মূল উে�শ� হেলা To 

provide effective technical support and quality implementation of Second 

Chance Education (SCE) programme. িশ�ার মােনা�য়েনর জন� এই �কে�র মাধ�েম 

বাংলােদেশর ৮-১৪ বছেরর দশ ল� ঝের পড়া িশ�াথ�ীেদর �াথিমক িশ�া �দান করা হেব। 

IER Specialized Agency (SA) িহেসেব এ �কে�র সােথ িনে�া� দািয়� পালন কেরেছ- ১) 

মাঠ পয�ােয় জনবল িনেয়াগ ২) �িশ�ণ �দান ৩) কািরকুলাম �ণয়ন (accelarated model) ৪) 

গাইডলাইন ��তকরণ ৫) ম�ানুয়াল �তির এবং ৬) মিনটিরং সং�া� পরামশ� �দান ইত�ািদ। 

২০১৯ 

IER, United Nation High Commission for Refugee (UNHCR) এর সােথ �যৗথভােব 

মা�াস� িশ�াথ�ীেদর জন� Education in Emergencies Workshop এর আেয়াজন করা হয়। 

উ� Workshop এ অ�ভু�� িবষয়�েলা িছল Refugee Education, Basic Education, 

২০১৯ 
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অজ�ন সাল 

Refugee rights এবং life Education. 

IER, NCTB ও Room to Read এর �যৗথ আেয়াজেন আ�জ�ািতক সা�রতা িদবেসর ২০১৯ 

এর মূল �িতপাদ� িবষয়-‘‘Literacy and Multi Lingualism’’ এর উপর িসেনট ভবেন এক 

মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা হয়। উ� সভায় ��িণকে� পাঠদান, িশ�ণ �কৗশল, পাঠাভ�াস 

বৃি�, পাঠদ�তা, মানস�ত �াথিমক িশ�া অজ�েন করণীয় স�েক� তথ� উপা� উপ�াপন ও 

ব�াখ�া িবে�ষণ করা হয়। সভায় মাননীয় উপাচায� মেহাদয়, িশ�া �িতম�ী, িশ�া সিচব, িশ�ক, 

িশ�ািবদ ও অন�ান� গণ�মান� ব�ি�বগ� উপি�ত িছেলন। 

২০১৯ 

 

 

িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুেরর ১৫৮তম জ�বািষ�কী উপলে�� ৮ �ম ২০১৯ িটএসিস িমলনায়তেন এক আেলাচনা 

সভায় সভাপিত� কেরন িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান। 

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট 

অজ�ন সাল 

সা�িতক সমেয় ইনি�িটউেটর িশ�কবৃ� এবং ছা�-ছা�ীরা িবিভ� আ�জ�ািতক সে�লেন 

অংশ�হণ কের আই. এস. আর. িট. এবং ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র জন� অেনক পুর�ার অজ�ন 

কেরেছন। 

2019 

এম. এস ১৯তম ব�ােচর আফসানা িমিম সা�িতক সমেয় ই�ারন�াশনাল �সাসাইিট ফর 

ি�িনক�াল বােয়া��ািটসিট� (আইএসিসিব) কতৃ�ক কনফাের� এ�াওয়াড� ফর সােয়নিট�স 

(িসএএসিস) পুর�াের পুর�ৃত হেয়েছন। ইনি�িটউেটর দুইজন িশ�ক অধ�াপক �মাহা�দ 

সিফকুর রহমান এবং �ভাষক িমস নাসিরন িলিপর পাশাপািশ এম. এস. ২০তম ব�ােচর ৫জন 

2019 
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অজ�ন সাল 

ছা�-ছা�ী আইএসিসিব ৪০ তম বািষ�ক সে�লন-এ অংশ�হণ কেরন। 

ইনি�িটউেটর িশ�ক ড. �মা. হািসনুর রহমান খান আইএসআই স�ােটলাইট িমিটং ই�ারন�াশনাল 

কনফাের� অন এনভায়রনেম�াল ��ািটসিট� এ অংশ�হণ কেরন। 

2019 

 

ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট 

অজ�ন সাল 

১. গত মাচ� ২২, ২০১৯ তািরেখ আইিবএ এবং Putra Business School Malaysia, 

University Putra Malaysia এর মেধ� একােডিমক সহেযািগতামূলক একিট MOU 

(Memorandum of Understanding) �া�িরত হেয়েছ। 

২০১৯ 

২. আইিবএ এবং Kelley School of Business, Indiana University এর মেধ� 

Herman B Wells M. O. Ghani Faculty Fellowship programme সং�া� একিট 

MOU গত ০৬-০৩-২০১৯ তািরেখ পুনরায় স�ািদত হেয়েছ। 

২০১৯ 

৩. আইিবএ এবং Oulu University of Applied Science, Finland এর মেধ� Student 

Exchange programme সং�া� একিট MOU �া�িরত হয় । 

২০১৯ 

৪. আইিবএ এবং The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICBA) 

এর মেধ� আইিবএ’র িশ�াথ�ীেদর (Graduate or Post Graduate Level) �েফশনাল িশ�া 

অজ�েনর সুেযাগ সুিবধা বৃি�র লে�� একিট MOU গত �ফ�য়াির ১৩, ২০১৯ তািরেখ 

�া�িরত হয়। 

২০১৯ 

৫. আইিবএ এবং Robi Axiata Limited এর মেধ� গত ৩১ এি�ল ২০১৯ তািরেখ 

ই�নােভশন ল�াব সং�া� একিট MOU �া�িরত হয়। 

২০১৯ 

৬. আইিবএ এবং a2i- Access to Information, Ministry of Posts, 

Telecommunication and Information Technology এর মেধ� িবিভ� ��ে� 

সহেযািগতার জন� ১৬ জুন ২০১৯ সােল একিট MOU �া�িরত হয়। 

২০১৯ 

৭. Skills for Employment Investment programme (SEIP), Ministry of 

Finance ও আইিবএ এর মেধ� একিট MOU �া�িরত হয়। 

২০১৯ 
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তথ� �যুি� ইনি�িটউট 

অজ�ন সাল 

12.01.2019 Best Presenter award in ICREST 2019 

24.03.2019 Secured several position in P1-P1 memory competition & Math 

Olympiad organized by Department on Mathematics. 

2019 

30.03.2019 First Runnerup in intra hall debate competition of Kabi Sufia 

Kamal Hall 

2019 

07.09.2019 KUET Bitfest-2019 1st & 2nd Runnerup 2019 

Several students research papers published in reputed International 

Journals & Conferences. 

2019 

 

শি� ইনি�িটউট 

অজ�ন সাল 

1. S. Biswas, M. K. Basher, M. Khalid Hossain, M.A.R. Akand, M. T. Rahman, M.R. 

Ahmed, M.A. Matin and S. Huque, February 2019, “Study and analysis of the 

morphological, elecmental and electrical properties of phosphorus doped 

monocrystalline silicon solar cell”, Materials Research Express, IOP Publishing, 

Mater. Res. Express 6(2019)055515. 

2019 

2. Gour Chand Mazumder, Abu Shahadat Md. Ibrahim, S. M. Nasif Shams and 

Saiful Huque, “Assessment of Wind Power Potential at the Chittagong Coastline 

in Bangladesh”, Received: 1 July 2018; Accepted: 29 August 2018, Published, 

Dhaka Univ. J. Sci. 67(1): 27-32, 2019 (January). 

2019 

3. Gour Chand Mazumder, S M Nasif Shams, Abu Shahadat Md. Ibrahim, Md. 

Habibur Rahman, “Practical Study of Water Electrolysis for Solar Powered 

Hydrogen Production Using Stainless Steel Electrode and Sodium Hydroxide 

Solution” International Journal of New Technology and Research (IJNTR) ISSN: 

2019 
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অজ�ন সাল 

2454-4116, Volume-5, Issue-3, Pages 84-90, March 2019. 

4. Arghya Saha, Fahmida Sultana, Md. Asrarul Haque and Dr. S. M. Nasif Shams, 

“Design of MPPT mounted Solar Based Double Coil DC Electric Cooker with 

Smart Temperature Control Device”, Proceedings of the 2019 5th International 

Conference on Advances in Electrical Engineering (ICAEE) 26-28 September, 2019. 

2019 

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ইনি�িটউশনাল �কায়ািলিট এ�াসুের� �সল (আইিকউএিস)-এর উেদ�ােগ 

‘Introduction to Institutional Quality Assurance Cell’ শীষ�ক িদনব�াপী এক কম�শালা ২৯ 

�সে��র ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন অনুি�ত হয়। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ এবং তৎকালীন মাননীয় ��া-ভাইস 

চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  
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২০১৯ সােল অ�াওয়াড� �া� িশ�ক মেহাদেয়র তথ� 

 

ইংেরজী িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

 Dr. Fakrul Alam Professor UGC Professor 2019 

 Dr. Syed 

Manzoorul Islam 

Part-

Time 

Teacher 

BRAC Bank-Samakal 

Literature Award 

2019 

িমস �মানা রিফক Rumana Rafique Lecturer Commonwealth 

Scholarship in the UK 

2019 (for Masters), MA 

TESOL (Educational 

Technology), 

University of 

Manchester 

2019 

�মেহদী কিরম সীমা� Mehedi Karim 

Shimanto 

Lecturer ২০১৩ সােলর �াতক 

(স�ান) ও �াতেকা�র 

পরী�ার ফলাফেলর উপর 

বই পুর�ার ম�ুির 

2019 

িমস �মানা রিফক Rumana Rafique Lecturer ২০১৩ সােলর �াতক 

(স�ান) ও �াতেকা�র 

পরী�ার ফলাফেলর উপর 

বই পুর�ার ম�ুির 

2019 
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আরবী িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ড. �মা. আবু বকর 

িস�ীক 

Dr. Md. Abu Baker 

Siddique 

Supernumerary 

Professor 

 2019 

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতেরর আেয়াজেন কলা অনুষেদর ২০১৮-১৯ 

িশ�াবেষ�র ১ম বষ� �াতক (স�ান) ��িণর িশ�াথ�ীেদর পিরিচিত সভা ২৭ জানুয়াির ২০১৯ 

ছা�-িশ�ক �ক�্র িমলনাতেন অনুি�ত হেয়েছ। অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�ব� রােখন 

িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান। 

 

ইিতহাস িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ড. �সয়দ আেনায়ার 

�হােসন 

Dr. Syed Anwar 

Husain 

Part-Time 

Teacher 

বাংলা একােডিম 

স�ানসূচক �ফেলািশপ-

২০১৯ 

২০১৯ 

ড. �মসবাহ কামাল Dr. Mesbah 

Kamal 

Professor Visiting Professor 

in Centre for 

Historical Studies, 

Jawaharlal Nehru 

University, New 

Delhi, India 

২০১৯ 
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দশ�ন িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

কাজী এ এস এম নু�ল 

�দা 

Mr. Kaji A S M 

Nurul Huda 

Assistant 

Professor 

Professor M.U. 

Ahmed Trust Fund 

Gold Medal 

2019 

 

গিণত িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ড. �নপাল চ� রায় Dr. Nepal Chandra 

Roy 

Associate 

Professor 

  

ড. সমীর কুমার 

�ভৗিমক 

Dr. Samir Kumar 

Bhowmik 

Professor  

 

 

বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ড. �খা�কার িসি�ক-

ই-র�ানী 

Dr. Khondkar 

Siddique-e-Rabbani 

Honourary 

Professor 

Razzak-Shamsun 

Lifetime 

Achievement Award 

(managed by 

University of Dhaka) 

for outstanding 

contributions in 

Physics 

2014 

ড. �খা�কার িসি�ক-

ই-র�ানী 

Dr. Khondkar 

Siddique-e-Rabbani 

Honourary 

Professor 

Bangladesh 

Academy of Sciences 

(BAS) Gold Medal 

Award for Physical 

Sciences, Senior 

2008 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

group 

ড. �খা�কার িসি�ক-

ই-র�ানী 

Dr. Khondkar 

Siddique-e-Rabbani 

Honourary 

Professor 

Ibrahim Memorial 

Gold Medal Award, 

Dhaka University 

2007-

08 

ড. �খা�কার িসি�ক-

ই-র�ানী 

Dr. Khondkar 

Siddique-e-Rabbani 

Honourary 

Professor 

UGC Award for best 

paper 

2007 

ড. �খা�কার িসি�ক-

ই-র�ানী 

Dr. Khondkar 

Siddique-e-Rabbani 

Honourary 

Professor 

National Fellowship 

of the Asiatic 

Society of 

Bangladesh 

1995 

ড. �খা�কার িসি�ক-

ই-র�ানী 

Dr. Khondkar 

Siddique-e-Rabbani 

Honourary 

Professor 

Third World 

Academy of Science 

(TWAS) - 

Bangladesh 

Academy of Sciences 

(BAS) Gold Medal 

Award for Physical 

Sciences, Junior 

group 

1990 

ড. �খা�কার িসি�ক-

ই-র�ানী 

Dr. Khondkar 

Siddique-e-Rabbani 

Honourary 

Professor 

Junior Associate of 

the International 

Centre for 

Theoretical Physics 

(ICTP), Trieste, Italy 

1983-

93 

ড. �মাহা�দ আবদুল 

কািদর 

Dr. Muhammad 

Abdul Kadir 

Associate 

Professor & 

Chairman 

Commonwealth 

Split-site Ph. D 

Scholarship at the 

University of 

Warwick, UK 

2011-

12 
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একাউি�ং এ� ইনফরেমশন িসে�মস িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িমেসস ফােতমা-তুজ-

�জাহরা 

Ms. Fatema-Tuz-
Zohra 
 

সহকারী অধ�াপক Commonwealth  Ph. 
D, UK 

 

2019 

িমস জা�াতুল নাঈমা Ms. Jannatul 
Naima  
 

সহকারী অধ�াপক Commonwealth  
M.Sc, UK 
 

2019 

 

ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িম. সুেবাধ �দব নাথ Dr. Shobod Deba 

Nath 

Associate 

Professor & 

Chairman 

Dean’s Graduation 

Award, Massey 

University, New 

Zealand 

2019 

 

 

১৪ িডেস�র ২০১৯ শহীদ বুি�জীিব �ৃিতেসৗেধ পু��বক অপ�ণ কেরন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র 

মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান এবং িব�িবদ�ালেয়র অন�ান� িশ�ক, 

কম�কত�া ও কম�চারী। 
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�াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ড. হািসনা খান Dr. Haseena 

Khan 

Professor Awarded 

Independence Day 

2019 

ড. �জবা ইসলাম 

�সরাজ 

Dr. Zeba Islam 

Seraj 

Professor & 

Chairperson 

Honourary Visiting 

Researcher at 

University of 

Texas at Austin in 

the Section of 

Integrative 

Biology. 

2019 

ড. ইয়া�ল কবীর Dr. Yearul Kabir Professor Dhaka University, 

Deans Gold Medal 

Award 

2019 
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ওষুধ �যুি� িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

অধ�াপক ড. �মা. 

ইিলয়াস-আল-মামুন 

Dr. Md. Elias Al-

Mamun 

Professor JSPS-HOPE Awards, 

Japan 

2019 

   Dean's Award for Best 

Ph. D research in the 

University of Shizuoka, 

Japan 

2019 

   President's Award for 

best Ph. D research in 

Japan 

2019 

 

ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ড. আিছব আহেমদ Dr. Asib Ahmed Assistant 

Professor 

Ph. D (University of 

Leeds, UK) 

2019 

 

ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িনক ইি�িনয়ািরং িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

অধ�াপক ড. �মা. 

আিতকুর রহমান 

আহাদ 

Dr. Md. Atiqur 

Rahman ahad 

অধ�াপক UCG Award 2016 2016 

ড. মুছাে�র উি�ন 

আহেমদ 

Dr. Mosabber 

Udin Ahmed 

সহেযাগী অধ�াপক Raushan Innas Ali 

Welfare Trust Gold 

Medal 

2017 

 

 



295 
 

 

অ�ন ও িচ�ায়ণ িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

জামাল উি�ন 

আহেমদ 

Jamal Uddin 

Ahmed 

Professor একুেশ পদক 2019 

 

ি��েমিকং 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

চা�কলা অনুষদ Professor 

Mahmudul Haque 

Honourary 

Professor 

‘অড�ার অব িদ রাইিজং সান’ 

জাপােনর সেব�া� রা�ীয় 

স�াননা 

2019 

 

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ড. �মাহা�দ 

সিফকুর রহমান 

Dr. Mohammad 

Shafiqur 

Rahman 

Professor িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

ড. তামা�া 

হাওলাদার 

Dr. Tamanna 

Hawlader 

Professor িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

�মা. আেনায়ার 

�হােসন 

Md. Anower 

Hossain 

Associate 

Professor 

িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

নািবল আওয়ান Mr. Nabil Awan Assistant 

Professor 

িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

ড. �মাহা�দ 

সিফকুর রহমান 

Dr. Mohammad 

Shafiqur 

Rahman 

Professor কনফাের� অ�াওয়াড� ফর 

সােয়ি�� 

2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) পদিব অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িমস নাসিরন িলিপ Ms Nasrin Lipi Lecturer কনফাের� অ�াওয়াড� ফর 

সােয়ি�� 

2019 

 

 

িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ৪ আগ� ২০১৯ নবাব 

নওয়াব আলী �চৗধুরী িসেনট ভবেন আেয়ািজত এক বণ�াঢ� অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 

�থেক �দেশর বেরণ� সংগীত িশ�ী ফিরদা পারভীনেক “িফেরাজা �বগম �ৃিত �ণ�পদক ও পুর�ার” 

�দান কেরন। এ সময় অন�ােন�র মেধ� তৎকালীন �কাষাধ�� অধ�াপক ড. �মা. কামাল উ�ীন, 

কলা অনুষেদর িডন অধ�াপক ড. আবু �মা. �দেলায়ার �হােসন এবং এিসআই ফাউে�শেনর 

�চয়ারম�ান এম আিনস উদ �দৗলা উপি�ত িছেলন। 
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২০১৯ সােল অ�াওয়াড� �া� ছা�-ছা�ীেদর তথ� 

বাংলা িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ঋিশতা রানী দাশ �চতী Rishita Rani Das 

Chaiti 

২০১৪-২০১৫ কিব-অধ�াপক ড. �মাহা�দ মিন��ামান 

�ারক �ণ�পদক 

২০১৮ 

ঋিশতা রানী দাশ �চতী Rishita Rani Das 

Chaiti 

২০১৪-২০১৫ ি�ি�পাল ইবরাহীম খাঁ-ি�ি�পাল খােলদা 

হািবব �ণ�পদক 

২০১৮ 

�মা. নাজমুল �হােসন Md. Najmul Hossain ২০১৩-২০১৪ কিব-অধ�াপক ড. �মাহা�দ মিন��ামান 

�ারক �ণ�পদক 

২০১৭ 

�মা. নাজমুল �হােসন Md. Najmul Hossain ২০১৩-২০১৪ অ�য়কুমার �সন শম�া �ৃিত �ণ�পদক ২০১৮ 

 

ইংেরজী িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

�মা. নুর-এ-আলম Md. Nur-A-Alam 2017-2018 Anwaruddin Award 2019 

 

উদু� িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ফারহানা আকতার Farhana Akter ২০১১-২০১২ Dr. Umme Salma Gold Medal 2019 

�মাছা. সােয়বা �জিরন Mst. Saeba Zerin ২০০৫-২০০৬ Dr. A. S. Nur Uddin Memorial Gold 

Medal 

2019 

�মা. তুিতউর রহমান Md. Tutiur Rahman ২০০৯-২০১০ Ph. D 2019 

আ. ন. ম এহসানুল 

মািলকী 

A. N. M. Ahasanul 

Maliki 

২০১৪-২০১৫ Ph. D 2019 

এ. সালাম A. Salam ২০১৪-২০১৫ Ph. D 2019 

 

সং�ৃত িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ফােতমা আ�ার হ�ািপ Fatema Akter Happy 2011-2012 িডনস অ�াওয়াড� 2015 

নারায়ণ চ� রায় Narayan Chandra Roy 2012-2013 িডনস অ�াওয়াড� 2016 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ফােতমা আ�ার হ�ািপ Fatema Akter Happy 2015-2016 িডনস অ�াওয়াড� 2016 

তানিজলা আ�ার ইভা Tanzila Akter Eva 2014-2015 িডনস অ�াওয়াড� 2015 

 

 

১৯৭১ সােলর ২৫ মাচ� কালরাি� �রেণ নানা আেয়াজেন ঢাকা িব�িবদ�ালেয ২৫ মাচ� ২০১৯ ‘গণহত�া 

িদবস’পালন করা হেয়েছ। এ উপলে�� িব�িবদ�ালেয়র �ৃিত িচর�ন চ�ের স��ায় �মামবািত 

��্বলন করা হয়। এ সময় মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান, ��া-ভাইস 

চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ, তৎকালীন �কাষাধ�� অধ�াপক ড. �মা. কামাল উ�ীন, 

িশ�ক সিমিতর তৎকালীন সভাপিত ও বত�মান ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. এ এস এম 

মাকসুদ কামাল উপি�ত িছেলন 

 

 

দশ�ন িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

জা�াতুল �ফরেদৗস 

িমতা 

Jannatul Ferdous Mita ২০১৪-২০১৫ ড. আবদুল জিলল িময়া �ৃিত �ণ�পদক ২০১৯ 

 

তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

সুি�তা সাহা Susmita Saha ২০১৩-২০১৪ �মাঃ শহীদ উ�াহ �ৃিত �ণ�পদক ২০১৮ 

�মা. আিতকু�ামান Md. Atikuzzaman ২০১৪-২০১৫ লায়ন �মাঃ জুনাব আলী ও ফারজানা জুনাব 

�ণ�পদক 

২০১৮ 
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িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ইনজামাম মাহবুব 

মজুমদার 

Injamam Mahbub 

Mojumdar 

2012-2013 খােলদা ম�ুর ই খুদা �ণ�পদক 2019 

 

 

রসায়ন িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

মুসেফকা ইকফাত Mushfeqa Iqfath 2013-2014 Professor Emeritus Mofizuddin 

Ahmed-Begum Sufia Ahmed Gold 

Medal, 2017 

2019 

 

আইন িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

মাস�র িবন আনসারী Masurur Bin Ansari ২০১০-২০১১ ফিকর আবদুল মা�ান �ারক �ণ�পদক 

(২০১৫) 

২০১৯ 

�মা. জািহদ-আল-মামুন Md. Jahid-Al-Mamun ২০১৩-২০১৪ ব�াির�ার �নারা শরীফ �ণ�পদক ২০১৯ 

 

িফন�া� িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ইমরান মাহমুদ Imran Mahmud 2014-2015 Dean's Merit (BBA) 2019 

তাহিমদ ইসলাম Tahmid Islam 2014-2015 Dean's Merit (BBA) 2019 

�বলােয়ত �হােসন Belayet Hossain 2014-2015 Dean's Merit & Dean's Honour (BBA) 2019 

মািরয়া ইউসুফ Maria Yousuf 2014-2015 Dean's Merit (BBA) 2019 

িমতু �বগম Mitu Begum 2014-2015 Dean's Merit (BBA) 2019 

সারফু�ীন আহেমদ Sharfuddin Ahmed 2016-2017 Dean's Merit & Dean's Honour (MBA) 2019 
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িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ৭ মাচ� ২০১৯ ছা�-িশ�ক �ক� িমলনায়তেন ‘৭ই 

মােচ�র ঐিতহািসক ভাষেণর ��� ও তাৎপয�’শীষ�ক আেলাচনা সভায় সভাপিত িহেসেব ব�ব� রােখন। সভায় আরও উপি�িত 

িছেলন িব�িবদ�ালেয়র তৎকালীন ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ, ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) 

অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ, তৎকালীন �কাষাধ�� অধ�াপক ড. �মা. কামাল উ�ীন িশ�ক সিমিতর তৎকালীন সভাপিত, সাধারণ 

স�াদক ও িব�িবদ�ালেয়র �রিজ�ার। 

 

আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সসন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

মানসুরা এমদাদ Mansura Amdad ২০১৪-১৫ �সয়দ ইমিতয়াজ আহেমদ ২০১৮-১৯ ২০১৯ 

 

�লাক �শাসন 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সসন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

�মা. রিবউল ইসলাম Md. Robiul Islam ২০১৩-১৪ রােবয়া খাতুন �ণ�পদক -২০১৭ ২০১৯ 

 

পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

সািদয়া আফিরন Sadiya Afrin ২০১৩-১৪ কমা�ার আবদুর রউফ �ৃিত বৃি� ২০১৭ ২০১৭ 

সািদয়া আফিরন Sadiya Afrin ২০১৩-১৪ কমা�ার আবদুর রউফ �ৃিত বৃি� ২০১৯ ২০১৯ 

সািদয়া আফিরন Sadiya Afrin ২০১৩-১৪ �লট এএনএম জািহদ �মেমািরয়াল �া� 

বৃি� ২০১৪- ১৮ 

২০১৪- ১৮ 

সািদয়া আফিরন Sadiya Afrin ২০১৩-১৪ আ�ঃহল রচনা �িতেযািগতা ১ম, ২০১৫, 

২০১৭ 

২০১৫, 

২০১৭ 



301 
 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

সািদয়া আফিরন Sadiya Afrin ২০১৩-১৪ আ�ঃহল রচনা �িতেযািগতা ২য়, ২০১৬ ২০১৬ 

সািদয়া আফিরন Sadiya Afrin ২০১৩-১৪ কমনওেয়লথ ��রী �টিলং �েজ� ২০১৮ 

সািটিফেকট �া� 

২০১৯ 

শিম��া �সানািলকা সরকার Sharmishtha 

Sonalika Sarker 

২০১৪-১৫ �রােকয়া �মেমািরয়াল ফাউে�শন বৃি� ২০১৯ 

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় জীবিব�ান অনুষদ এবং আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স অনুষদভু� িবিভ� 

িবভােগর ১০জন �মধাবী িশ�াথ�ী জাপােনর নাগাও ন�াচারাল এনভায়রনেম�াল ফাউে�শন (এনইএফ) 

বৃি� লাভ কেরেছন। ১৮ �ফ�য়াির ২০১৯ মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর লাউে� এক অনু�ােন �ধান 

অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামান িশ�াথ�ীেদর হােত বৃি�র �চক তুেল �দন। 

 

�াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

তাহিমনা �হােসন 

আহেমদ 

Tahmina Hossain 

Ahmed 

 কামালউি�ন আহমদ �ণ�পদক 2019 

 

মেনািব�ান িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

আিমনুল ইসলাম Aminul Islam ২০১৪-১৫ �েভা� এ�াওয়াড� ২০১৯ 
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িজন �েকৗশল ও জীব�যুি� িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

তািমম আহসান Tamim Ahsan ২০১৩-১৪ িডনস এ�াওয়াড� ২০১৭ 

�মা. আবদু�াহ আল-

কামরান খান 

Md. Abdullah-Al-

Kamran Khan 

২০১৩-১৪ িডনস এ�াওয়াড� ২০১৭ 

তাহিরমা আরমান তুি� Tahrima Arman 

Tusty 

২০১৩-১৪ িডনস এ�াওয়াড� ২০১৭ 

অরিণ �সমি� খান Auroni Semonti 

Khan 

২০১৩-১৪ িডনস এ�াওয়াড� ২০১৭ 

নািহদ পারেভজ Nahid Parvez ২০১৩-১৪ িডনস এ�াওয়াড� ২০১৭ 

 

 

ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িনশাত তাসিনম কাঁকন Nishat Tasnim 

Kakon 

2013-2014 A. Q. M. Mohiuddin Memorial 

Scholarship 

2019 

িনশাত তাসিনম কাঁকন Nishat Tasnim 

Kakon 

2013-2014 Faizunnessa Khabiruddin 

Rahmani Memorial Foundation 

Scholarship 

2019 

�মা. আমজাদ �হােসন Md. Amzed Hossen 2012-2013 Faizunnessa Khabiruddin 

Rahmani Memorial Foundation 

Scholarship 

2019 

�মা. আমজাদ �হােসন Md. Amzed Hossen 2012-2013 A. Q. M. Mohiuddin Memorial 

Scholarship 

2019 

�দালা দ� Dola Dutta 2013-2014 Faizunnessa Khabiruddin 

Rahmani Memorial Foundation 

Scholarship 

2019 

�তয়বা তাহিসন নাওয়ার Tayeba Tahsin 

Nawar 

2017-2018 Pofessor Zohra Yousuf Trust Fund 

Scholarship 

2019 

িরনা পারভীন িনপা Rihana Parvin Nipa 2016-2017 Pofessor Zohra Yousuf Trust Fund 

Scholarship 

2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

উে� হািববা ইকবাল Ummey Habiba 

Iqbal 

2014-2015 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

এইচ. এম. আেনায়ার H. M. Anwar 2015-2016 Department of Geography and 

Environment Alumni Scholarship 

2019 

�পন কুমার Shapon Kumar 2016-2017 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

িবিব হােজরা Bibi Hazera 2016-2017 Department of Geography and 

Environment Alumni Scholarship 

2019 

�মা. হািববুর রহমান Md. Habibur 

Rahman 

2016-2017 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

ফােতমা আ�ার Fatema Akter 2016-2017 Anjuman Dilara Scholarship 2019 

নুের আলম িছি�ক Nure Alam Siddique 2017-2018 Department of Geography and 

Environment Alumni Scholarship 

2019 

�মা. আরমান �হােসন Md. Arman Hossain 2017-2018 Anjuman Dilara Scholarship 2019 

�মা. ইকবাল হাসান Md. Iqbal Hasan 2017-2018 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

রওনক জাহান Rownok Jahan 2017-2018 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�বলাল �হােসন Belal Hossen 2017-2018 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মা. খাই�ল ইসলাম 

শূভ 

Md. Khairul Islam 

Shovo 

2017-2018 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

শিফউি�ন Shafi Uddin 2017-2018 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

শাহ তােরকুর ইসলাম Shah Tarequr Islam 2017-2018 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

িসরাজুম মুিনরা Sirajam Munira 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

শাহাদাত উল ইসলাম Shahadatul Islam 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

�মা. জািকর �হােসন Md. Zakir Hossain 2018-2019 Department of Geography and 

Environment Alumni Scholarship 

2019 

�মেহিদ হাসান Mehedi Hasan 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মাছা. �সাহানা খাতুন Mst. Sohana Khatun 2018-2019 Anjuman Dilara Scholarship 2019 

�মা. আিশকুর রহমান Md. Ashikur 

Rahman 

2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মা. মুশিফকুর রহমান Md. Musfiqur 

Rahman 

2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

নািসম িময়া Nasim Mia 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

প�ব চ�বত�ী Pallab Chakraborty 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

প�ব চ� তালুকদার Pollob Chndra 

Talukder 

2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মা. রােশদ �হােসন Md. Rashed Hossain 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মাসা. জািকয়া আ�ার Most. Zakia Akter 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মা. কােয়মুল ইসলাম Md. Kayemul Islam 2018-2019 Anjuman Dilara Scholarship 2019 

�মা. রােশদ Md. Rashed 2018-2019 Anjuman Dilara Scholarship 2019 

অ�র চ� িব�াস Antor Chadra Biswas 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

িমঠুন িব�াস �দয় Mithun Biswas 

Hridoy 

2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মা. সা�াদ �হােসন Md. Sazzad Hossain 2018-2019 Geography & Environment 

Student Welfare Fund Scholarship 

2019 

�মা. আবু রায়হান Md. Abu Ryhan 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

এস. এম. মাঈনুল 

ইসলাম 

S. M. Mynul Iswlam 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

রিন �হােসন Rony Hossain 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

�মা. মাঈন উি�ন Md. Mayen Uddin 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

�মা. আ�ুস সালাম Md. Abdus Salam 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

�রিফত ফারজানা  ��া Rafit Farjana Rumpa 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

�মাসা. �রাকাইয়া তাি� Mst. Rukaiya Tanny 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

মনীষা িব�াস Monisha Biswas 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

পুজা �দ Puja Dey 2016-2017 Dhaka University Alumni 

Scholarship 

2017 

 

ফােম�সী িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ফারজানা কিবর Farzana Kabir 2012-2013 আশরাফ �দৗলা �মেমািরয়াল �গা� �মেডল 2017 

সািবহা এনাম �ৃহা Sabiha Enam Spriha 2012-2013 এিসআই-আবদুল মুিকত �ণ�পদক 2017 

 

ভূত� িবভাগ 

নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

Md. Yousuf Gazi 2010-11 Deans Award 2013 

 

দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

সািমমা �ফরেদৗসী িসফা Shamima Ferdousi ২০১২-২০১৩ Fully Funded Berkner Travel Grant ২০১৯ 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

Sifa Awarded 

সািদয়া মিরয়ম িরি� Sadia Marium Rinty ২০১৪-২০১৫ Fully Funded Berkner Travel Grant 

Awarded 

২০১৯ 

 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িরদওয়ান আহেমদ িরজভী Redwan Ahmed 

Rizvee 

২০১৪-১৫ আজফার আলম �ৃিত �ণ�পদক,২০১৮ ২০১৯ 

 

�রাবিট� এ�ড �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

জুলকারনাঈন Zulkernain ২০১৫-১৬ 'Peer to Peer Facebook Global 

Digital Challenge Spring 2019 

২০১৯ 

জুলকারনাঈন Zulkernain ২০১৫-১৬ Runner up in Digital Khichuri 

Challenge -2019 

২০১৯ 

িসরািজস সােলকীন Sirajis Salekeen ২০১৮-১৯ Champion in Techsurgence 2019 

held in BUP (Bangladesh 

University of Professionals) 

২০১৯ 

িসরািজস সােলকীন Sirajis Salekeen ২০১৮-১৯ 1st Runner up in Line following 

Robot competition in Robolution 

2019 which was held in MIST 

(Military Institute of Science and 

Technology). 

২০১৯ 

 

অ�ন ও িচ�ায়ণ িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িপনাক র�ন সরকার Pinak Ranjan 

Sarker 

2018-2019 Media Best Award - Pencil/Pen 2019 

তামা�া তাসিনম সুি� Tamanna Tasneem 

Supti 

2017-2018 Media Best Award - Water Colour 2019 

�মা. �হলাল �হােসন Md Helal Hosen 2016-2017 Media Best Award – Oil Colour 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িনশাত মীম সািকন Nishat Mim Sakin 2013-2014 Best Award - Experimental Work 2019 

তানভীর মােলক Tanvir Malek 2017-2018 Shahid Shahnewaz Memorial 

Award  

2019 

�মা. রওশন হাবীব Md. Rowshon 

Habib 

2016-2017 Mahbubul Amin Memorial Award - 

Water Colour 

2019 

�সৗরভ ধর Saurav Dhar 2016-2017 Kazi Abdul Baset Memorial Award 

- Oil Colour 

2019 

রািকন নাওয়ার Rakin Nowar 2016-2017 Delwar Hossain Memorial Award - 

Pencil/Pen 

2019 

জয়� ম�ল Jayanta Mondal 2012-2013 Anwarul Huq Memorial Award - 

Experimental Work 

2019 

�মা. �হলাল �হােসন Md Helal Hosen 2016-2017 Zainul Award 2019 

 

�ািফক িডজাইন িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ইমরান হাসান Emran Hasan 2015-2016 Departmental Best Award 2019 

আবু ওবােয়দ িবন রিশদ Abu Oubaid Bin 

Rashid 

2014-2015 Experimental Best Award 2019 

অিভ মজুমদার Avi Mojumder 2018-2019 Class Best Award 2019 

�মা. তািরক-িবন-আকরাম Md. Tariq-Bin-

Akram 

2017-2018 Class Best Award 2019 

জািকয়া সুলতানা জা�াত Jakia Sultana Jannat 2016-2017 Class Best Award 2019 

ইরিতজা কাগজী Irtiza Kagoji 2015-2016 Class Best Award 2019 

সংযু�া িব�াস মুমু Sangjukta Biswas 

Mumu 

2014-2015 Class Best Award 2019 

ফখ�ল ইসলাম Fakhrul Islam 2013-2014 Class Best Award 2019 

নিভয়া নেভলী ম�ল Novia Novely 

Mondal 

2018-2019 Syed Ali Azam Memorial Award 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

ইশােবলা িবনেত সািমরা Isabella Binte 

Samira 

2017-2018 Khawza Shafique Ahmed Memorial 

Award 

2019 

রাজু সরকার Raju Sarker 2016-2017 Qayyum Chowdhury Memorial 

Award 

2019 

�মা. রােসল রানা Md. Rasel Rana 2013-2014 Quamrul Hasan Memorial Award 2019 

খািলদ আল আিমন Khalid Al Amin 2017-2018 Samarjit Roy Choudhury 

Honourable Award 

2019 

 

ি��েমিকং িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

�মা. আশরাফুল আলম রানা Md. Ashraful Alam 2013-2014 Shilpaguru Safiuddin Ahmed Award 2019 

�মা. শােহদ �হাসাইন Md. Shahed Hossain 2013-2014 Artist Mohammad Kibria Memorial 

Award 

2019 

তািহয়া �হােসন Tahia Hossain 2014-2015 Artist Habibur Rahman Memorial 

Award 

2019 

 

�াচ�কলা িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সসন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

উৎপল কুমার Utpol Kumar  Artist Professor Qayyam Chowdury 

Memorial Gold Medal, 2017 

2019 

উৎপল কুমার Utpol Kumar  Ambia Khatun Majumder Memorial 

Gold Medal, 2017 

2019 

 

 

মৃৎিশ� িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

যুিথকা �ভৗিমক Jothika Bhowmik ২০১৪-২০১৫ ��� িনরী�ামূলক পুর�ার ২০১৯ 

হািলমা আ�ার Halima Akter ২০১৬-২০১৭ মৃৎিশ� মাধ�ম পুর�ার ২০১৯ 

�মাতমাই�া মিণ Motmainna Moni ২০১৩-২০১৪ িশ�ী মীর �মা�ফা আলী �ৃিত পুর�ার ২০১৯ 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

শারিমন আ�ার িশমু Sharmin Akter 

Shimu 

২০১৪-২০১৫ িশ�ী �কাইিচ তািকতা স�ান পুর�ার ২০১৯ 

অিবনাশ সামু� Abinash Samundha ২০১৫-২০১৬ িশ�ী শামসুল ইসলাম িনজামী �ৃিত পুর�ার ২০১৯ 

ইসরাত জাহান ত�া Israt Jahan Tandra ২০১৬-২০১৭ িশ�ী �গােপশ মালাকার স�ান পুর�ার ২০১৯ 

িব�িজৎ রায় Biprojit Roy ২০১৭-২০১৮ িশ�ী মরণ চাঁদ পাল �ৃিত পুর�ার ২০১৯ 

�হদােয়ত উ��াহ Hadayat Ullah ২০১৮-২০১৯ িশ�ী আবু সাঈদ তালুকদার �ৃিত পুর�ার ২০১৯ 

 

 

কা�িশ� িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

�সৗরভ চ� রায় Shorobh Chandra 

Roy 

2016-2017 Best Award 2019 

নওশীন নািহদ Nawshin Nahid 2013-2014 Experimental Award 2019 

�বা্ইয়াত-ই-শারিমন Rubiyet-E-Sharmin 2012-2013 Creative Award 2019 

জািসয়া ইসলাম Jasia Islam 2012-2013 Artist Abdus Shakoor Shah Media 

BestAward 

2019 

মেহ�র হাউলী Moheswar Howly 2018-2019 Artist Junabul Islam Memorial 

Award 

2019 

�রজাউল কিরম িরজন Rezaul Karim 

Rezon 

2013-2014 Artist Rashid Chowdhury Memorial 

Award 

2019 

�শাভন কুমার ঢালী Shovon Kumar 

Dhali 

2017-2018 Artist Abdul Jabbar Memorial Award 2019 

মেহ�র হাউলী Moheswar Howly 2018-2019 Mawelo us performance on 

watercolor workshop 

2019 

নুসরাত আলম পৃথা Nusrat Alam Pritha 2014-2015 Berger Award 2019 
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িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) 

ভিত�র 

�সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

আবু সাঈদ Abu sayed 2015-2016 Mitsubishi UFJ Foundation 

Scholarship 

2019 

ঈিশতা শারমীন সায়মা Eshita Sarmin 

Sayma 

2014-2015 Berger Paints Bangladesh Ltd. 2019 

 

 

সহ-িশ�া কায��েম অসাধারণ সাফেল�র জন� ঢাকা িব�িবদ�ালয় িবিভ� িবভােগর ১৪২ জন কৃিত িশ�াথ�ীেক ‘িদ 

িডউক অব এিডনবাগ�’স ই�ারন�াশনাল অ�াওয়াড�’ �দান করা হেয়েছ। ১৭ নেভ�র নবাব নওয়াব আলী �চৗধুরী 

িসেনট ভবেন আেয়ািজত এক অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর 

অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান িশ�াথ�ীেদর মােঝ সনদপ� িবতরণ কেরন। 

 

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

নাসিরন িলিপ Nasrin Lipi ২০১০-২০১১ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

নূর জাহান আ�ার Noor Jahan Akter ২০১০-২০১১ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

আসিফয়া তাসিনম মুিনয়া Ashfia Tasnim 

Munia 

২০১১-২০১২ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

অিভিজত চ� অিধকারী Avizit Chandra 

Adhikary 

২০১১-২০১২ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

�মােমনুল হক ম�ল Momenul Haque ২০১১-২০১২ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

Mondol 

রওনাক জাহান তামা�া Rownak Jahan 

Tamanna 

২০১২-২০১৩ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

�মা. মাইনুল ইসলাম Md. Mynul Islam ২০১১-২০১২ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

তাসিনম ফািতমা আলম Tasneem Fatima 

Alam 

২০১৩-২০১৪ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

নওিরন নুসরাত Nowrin Nusrat ২০১৩-২০১৪ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

ইমা আ�ার Ema Akter ২০১৩-২০১৪ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

শিরফ �হােসন Sorif Hossain ২০১৩-২০১৪ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

কাজী ফরহাত তাবাসসুম Kazy Farhat 

Tabassum 

২০১৩-২০১৪ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

�মা. নািসম সাবা িনসাত Md. Nasim Saba 

Nishat 

২০১২-২০১৩ িডন’স অ�াওয়াড� 2019 

তাসিনম আরা Tasnim Ara ২০১৪-২০১৫ আইএসআরিট �গাে�ন  

জুিবলী �গা� �মেডল অ�াওয়াড� 

2019 

 

ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

সােয়দা আিদবা আিরফ Syeda Adiba Arif 

(RH -11) 

2015-2016 HSBC – IBA Business Case 

Competition 

2019 

কাজী আশফাকুল হক Kazi Ashfaqul Huq 

(ZR 3) 

2015-2016 Battle of Minds, IUB Ascension, 

BRAC Masters Invitational, BUP IV, 

Yogyakarta Asian BP Debate 

Championship, DU IV, Bali 

Australasian Championship, United 

Asian Debating Championship 

2019 

শামসুল নাওেয়দ নাফীস Shamsul Nawed 

Nafees (ZR -1) 

2015-2016 IUB Ascension, NDDC Nationals, 

Yogyakarta Asian BP Debate 

Championship, DU IV, NUJS 

Parliamentary Debate Kolkata 

2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

নািফস সািদক Nafis Sadik (ZR-79) 2015-2016 Econprodigy 4.0, NSU Optimity, 

HSBC – IBA Business Case 

Competition 

2019 

�মাহা�াদ িসফাতু�াহ Mohammad 

Sifatullah (ZR-88) 

2015-2016 Econprodigy 4.0, HSBC – IBA 

Business Case Competition 

2019 

সারতায িব মু�ািফয Sartaz B. Mustafiz 

(ZR 84) 

2015-2016 NSU Optimity, Econsilium 2019 

মানিশয়াহ আিনস Manshiah Anis (RH 

5) 

2015-2016 UN Women Innovation against 

Gender Based Violence, NSU 

Optimity 

2019 

আিকব উি�ন খান Akib Uddin Khan 

(ZR 119) 

2015-2016 Battle of Minds 2019 

সােয়রা সায়ীদ Shaera Sayeed (RH 

72) 

2015-2016 NSU Optimity 2019 

�সৗরভ �চৗধুির Saurav Chowdhury 

(ZR 25) 

2015-2016 Samsung Edge, HSBC – IBA 

Business Case Competition 

2019 

অি� অধ�াস পাল Audri Adhyas Paul 

(ZR 4) 

2015-2016 Samsung Edge 2019 

আিদবা সামা�া পারেভজ Adiba Samantha 

Parvez (RH -22) 

2015-2016 UN Women Innovation against 

Gender Based Violence, Battle of 

Minds 

2019 

নুযহাত জাহান সারওয়ার Nuzhat Jahan 

Sarwar (RH 83) 

2015-2016 UN Women Innovation against 

Gender Based Violence, HSBC – IBA 

Business Case Competition 

2019 

রািফদ জামান খান Rafid Zaman Khan 

(ZR 110) 

2015-2016 HSBC – IBA Business Case 

Competition, Ennovators 3.0 

2019 

ননী খ�কার Nani Khandaker 

(ZR-23) 

2015-2016 HSBC – IBA Business Case 

Competition, Battle of Minds 

2019 

��ভ অক� Shuprovo Arko (ZR 

95) 

2015-2016 Econsilium 2019 

আদনান �হােসন তুষার Adnan Hossain 

Tushar (ZR 117) 

2015-2016 Capitalizer 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

মুিহত শিরফ Muhit Sharif (ZR-

48) 

2015-2016 Capitalizer 2019 

হািসব নুর Hasib Noor (ZR-61) 2015-2016 Capitalizer 2019 

তা�ীম ইসলাম অরনা Tasneem Islam 

Arna (RH-37) 

2015-2016 Global Startup Weekend Women 

Dhaka 

2019 

সালওয়া ইসলাম Salwa Islam (RH-

49) 

2015-2016 BizMaestros 2019 

ফােতমা না�াহ Fatema Nashrah 

(RH-30) 

2015-2016 BizMaestros 2019 

িসলভানা জািহর Silvana Jahir (RH 

9) 

2015-2016 BizMaestros, Battle of Minds 2019 

ওয়ািসফ হািবব Wasif Habib (ZR 

102) 

2015-2016 Ennovators 3.0 2019 

সািজদ আসবাত খ�কার Sajid Asbat 

Khandaker (KJ-2) 

2016-2017 IUB Ascension, BRAC Masters 

Invitational, Yogyakarta Asian BP 

Debate Championship, Bali 

Australasian Championship, United 

Asian Debating Championship, 

NDDC Nationals,Thailand Debate 

Open 

2019 

সােয়ম আহেমদ িসফাত Saim Ahmed Sifat 

(ZR 35) 

2016-2017 PWK, BRAC Corporate Masterminds 2019 

�চৗধুির আিসম মাহমুদ Chowdhury Asim 

Mahmud (ZR 23) 

2016-2017 PWK 2019 

তাহিমদ তাজওয়ার Tahmid Tazwar (ZR 

123) 

2016-2017 PWK 2019 

�ভ সাহা Shuvo Saha (ZR 4) 2016-2017 BRAC Corporate Masterminds 2019 

মারিযনা আখতার �ত�াশা Marzina Akhter 

Prottasha (RH 94) 

2016-2017 BRAC Corporate Masterminds 2019 

মি�তা ইফাত রািশদ Mondrita Iffat 

Rashid (RH 7) 

2016-2017 BRAC Corporate Masterminds 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

সােয়দা কািনতা মােয়শা Syeda Kanita 

Maisha (RH 87) 

2016-2017 Innoventure 2019 

িফযাহ তারা�ুম িদশা Fizah Tarannum 

Disha (RH 29) 

2016-2017 Innoventure 2019 

নবনী ি�য়দিশ�নী Nabony 

Preodarshiny (RH 

46) 

2016-2017 Innoventure 2019 

মিনশ রয় Manish Roy (ZR 

18) 

2016-2017 DU IV, NDDC Nationals, NUJS 

Parliamentary Debate Kolkata 

2019 

জুনােয়দ তাহিমদ Junayed Tahmid 

(ZR 27) 

2016-2017 Student to Startup Chapter 2 2019 

�শখ জাওয়াদ ই�ািহম Shaikh Jawad 

Ibrahim (ZR 48) 

2016-2017 Corporiddlerz 2019 

আিরিফন �চৗধুির Arefin Chowdhury 

(ZR 98) 

2016-2017 Corporiddlerz 2019 

�ফাইদা ইনাস Rufaida Inas (RH 

16) 

2016-2017 Corporiddlerz 2019 

আশরাফুল শাবাব Ashraful Shabab 

(ZR 96) 

2016-2017 Corporiddlerz 2019 

আি�ত বারী Adrito Bari (ZR 83) 2016-2017 NDDC Nationals 2019 

ইকরা �মা. িরসালাত অহী Eqra Md Resalat 

Ohee (ZR 34) 

2017-2018 BUP IV, BDF-ILO National Debate 

Championship, 3rd AUSTDC 

National Debate Festival, BUETDC 

Inter Club BP Debate Championship 

2019 

ইরফান উ�ীন Irfan Uddin (ZR 5) 2017-2018 Ennovators 3.0, EconMaster 1.0 2019 

নািফস মুবারাত কাজী Nafis Mubarrat 

Kazi (ZR 86) 

2017-2018 Marketing Samurai 2019 

�মাহা�াদ আয়মান �চৗধুির Mohammad Ayman 

Chowdhury (ZR 48) 

2017-2018 Marketing Samurai 2019 

আহমাদ আবরার Ahmad Abrar (ZR 

76) 

2017-2018 Marketing Samurai 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

আিনকা তাহিসন িলসা Anika Tahsin Lisa 

(RH 30) 

2017-2018 BUP IV 2019 

ফাইযা কামাল Faiza Kamal (RH 

73) 

2017-2018 BIZnnovation 2019 

�শােয়ব ভুইয়া Shuaib Bhuiyan 

(ZR 11) 

2017-2018 BIZnnovation 2019 

�মাঃ ইবেতসাম িবন সািহদ Md Ibtesam Bin 

Sahid (ZR 88) 

2017-2018 BIZnnovation 2019 

শাহজাদা আসওয়াদ Shahjada Aswad 

(ZR 83) 

2017-2018 NDDC Nationals 2019 

তািরক নািদম �দয় Tarique Nadeem 

Ridoy (ZR 80) 

2017-2018 TEXBIZ 2019 

এসরাত সুলতানা এশা Esrat Sultana Esha 

(RH 116) 

2017-2018 TEXBIZ 2019 

মািহন আবরার �চৗধুির Mahin Abrar 

Chowdhury (ZR 20) 

2017-2018 TEXBIZ 2019 

রাইসা যুওয়াইিরয়াহ Raiysa Zuwairiyah 

(RH 8) 

2017-2018 TEXBIZ 2019 

মীর সাকলাইন ইকবাল Mir Saklaine Iqbal 

(ZR 96) 

2017-2018 EconMaster 1.0 2019 

কাজী তাসিদদ জুলকারনাইন Kazi Tasdid 

Zulkarnain (ZR 

114) 

2017-2018 EconMaster 1.0 2019 

িরফায়াত যািফর ওয়াফী Rifayat Zafeer 

Wafee (21) 

2018-2019 IUB Ascension, BUP IV, Yogyakarta 

Asian BP Debate Championship, DU 

IV, NDDC Nationals , NUJS 

Parliamentary Debate Kolkata 

2019 

সািদদ জুবােয়র �মারেশদ Sadid Jubayer 

Murshed (23) 

2018-2019 BUP IV, DU IV, 11th UIU National 

Debate Championship, NUJS 

Parliamentary Debate Kolkata 

2019 

সােয়দ শাদাব তা�ওয়ার Syed Shadab 

Tazwar (49) 

2018-2019 IUB Ascension 2019 
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নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

িবশাল �পা�ার Bishal Podder (44) 2018-2019 NUJS Parliamentary Debate Kolkata 2019 

আবদু�াহ আজওয়াদ রািফদ Abdullah Azwad 

Rafeed (60) 

2018-2019 IUT IT Business Case Competition 2019 

সাদমান সািকব Sadman Sakib (5) 2018-2019 IUT IT Business Case Competition 2019 

আফনান ফা�ক Afnan Faruk (2) 2018-2019 IUT IT Business Case Competition 2019 

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র আ�ঃিবভাগ ফুটবল �িতেযািগতা ২০১৯-২০ এর পুর�ার িবতরণী অনু�ান ২ 

অে�াবর ২০১৯ িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় �খলার মােঠ অনুি�ত হয়। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-

চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার 

িবতরণ কেরন। 

 

তথ� �যুি� ইনি�িটউট 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

�মৗিমতা আসাদ Moumita Asad ২০১৪-২০১৫ আইআইিট একােডিমক এি�েল� �গা� 

�মেডল অ�াওয়াড� 

২০১৮ 

িকষান কুমার গা�ুলী Kishan Kumar 

Ganguly 

২০১২-২০১৩ আইআইিট একােডিমক এি�েল� �গা� 

�মেডল অ�াওয়াড� 

২০১৮ 

আলী জাফর সািদক Ali Zafar Sadiq ২০১৩-২০১৪ আইআইিট একােডিমক এি�েল� �গা� 

�মেডল এ�াওয়াড� 

২০১৭ 

আফিরনা খাতুন Afrina Khatun ২০১১-২০১২ আইআইিট একােডিমক এি�েল� �গা� 

�মেডল এ�াওয়াড� 

২০১৭ 
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ইনি�িটউট অব িডজা�ার ম�ােনজেম� অ�া� ভালনােরিবিলিট �ািডজ 

নাম (বাংলা) নাম (ইংেরিজ) ভিত�র �সশন অ�াওয়ােড�র নাম সাল 

জাওয়াদ ইবেন ফিরদ Zawad Ibn Farid 2014-2015 িমজ�া �মাহা�দ আবদু�াহ ও �বগম 

বদ�নেনসা �ৃিত �ণ�পদক 

2018 

মািয়শা শামস Mayesha Shams 2014-2015 িমজ�া �মাহা�দ আবদু�াহ ও �বগম 

বদ�নেনসা �ৃিত �ণ�পদক 

2018 

 

 

মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উপলে�� ২৬ মাচ� ২০১৯ ঢাকা িব�িবদ�ালয় পিরবােরর প� �থেক 

মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামােনর �নতৃে� িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক, 

কম�কত�া-কম�চারীগণ জাতীয় �ৃিতেসৗেধ পু��বক অপ�ণ কেরন। 



318 
 

িবভাগ ও ইনি�িটউেটর �লারিশপ সং�া� তথ� সমূহ  

বাংলা িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 
�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া 
সাল 

ড. মািলহা খাতুন �ারক বৃি� 01 2019 

�জবুন �নছা এরাদ বখশ বৃি� 03 2019 

ড. শহীদু�া� �ানপীঠ পুর�ার বৃি� 01 2019 

অধ�ািপকা নু��াহার �বগম �া� ফা� বৃি� 02 2019 

 

ইংেরজী িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 
�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া 
সাল 

মাধ�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র 42 2019 

খান বাহাদুর আিজজ উি�ন আহেমদ �ারক �ণ�পদক, ২০১৫ 1 2019 

এষা খান �মেমািরয়াল �া� বৃি�, ২০১৮-২০১৯ 1 2019 

২০১৩ সােলর �াতক (স�ান) ও �াতেকা�র পরী�ার ফলাফেলর উপর বই পুর�ার 

ম�ুরী 
1 2019 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� ম�ুর 2 2019 

িব�িবদ�ালয় �াতেকা�র বৃি� ম�ুর 3 2019 

Mitsubishi UFJ Foundation, 2019 1 2019 

Shahid Nasim Mohsin Memorial Stipend 2 2018 

S. F. Haider Foundation Scholarship 2 2018 

Anwaruddin Award 1 2018 

Principal Jalaluddin Ahmed Trust 4 2018 

Razia-Nawab Scholarship 1 2018 

(Late) Professor Jahan Ara Chowdhury and (Late) Mr. Nurullah 

Chowdhury Memorial Scholarship 
1 

2018 
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�লারিশেপর নাম 
�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া 
সাল 

A. Samad (M.A. Leeds) Memorial Scholarship 12 2018 

Majid Ul Haq and Mumtaz Jahan Zebunissa Majid Trust Fund 13 2018 

Sirajul Haq Chowdhury and Samiul Haq Chowdhury Memorial 

Scholarship 
2 

2018 

Professor Dr. Razia Khan Amin Trust Fund 4 2018 

Abdul Awwal-Feroza Begum Trust Fund Scholarship 1 2018 

Mrs. Faizunnesa Scholarship 5 2018 

 

ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অথ� বছেরর �িতব�ী িশ�া উপবৃি� 01 2019 

হল উপবৃি�-ব�মাতা �শখ ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল (িশ�াবষ� ২০১৭-২০১৮) 01 2019 

হল উপবৃি�-মুি�েযা�া িজয়াউর রহমান হল (িশ�াবষ� ২০১৭-২০১৮) 01 2019 

এম িফল �লারিশপ (িশ�াবষ� ২০১৪-২০১৫) 02 2019 

২০১৮ সেনর উ� মাধ�িমক পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত ঢাকা �বাড� �মধাবৃি� ও 

সাধারণ বৃি� 

15 2019 

২০১৮ সেনর উ� মাধ�িমক পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত বিরশাল �বাড� �মধাবৃি� ও 

সাধারণ বৃি� 

01 2019 

২০১৮ সেনর উ� মাধ�িমক পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত িসেলট �বাড� �মধাবৃি� ও 

সাধারণ বৃি� 

01 2019 

২০১৮ সেনর উ� মাধ�িমক পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত যেশার �বাড� �মধাবৃি� ও 

সাধারণ বৃি� 

01 2019 

২০১৮ সেনর উ� মাধ�িমক পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত রাজশাহী �বাড� �মধাবৃি� ও 

সাধারণ বৃি� 

04 2019 

২০১৮ সেনর উ� মাধ�িমক পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত িদনাজপুর �বাড� �মধাবৃি� ও 07 2019 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

সাধারণ বৃি� 

হল উপবৃি�-সূয�েসন হল (িশ�াবষ� ২০১৭-২০১৮) 02 2019 

হল উপবৃি�-শামসুন নাহার হল (িশ�াবষ� ২০১৭-২০১৮) 01 2019 

হল উপবৃি�-িবজয় একা�র হল (িশ�াবষ� ২০১৭-২০১৮) 01 2019 

হল উপবৃি�-সিলমু�াহ মুসিলম হল (িশ�াবষ� ২০১৭-২০১৮) 01 2019 

দৃি� �িতব�ী ছা�-ছা�ীেদর িব�িবদ�ালয় উপবৃি� ম�ুরী (অথ�) বছর ২০১৮-২০১৯ 05 2019 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� 02 2019 

�িতব�ী িশ�া উপবৃি� 01 2019 

তফা�ল �হােসন (মািনক িময়া) �ারক বৃি�, ২০১৮ 01 2019 

িব�িবদ�ালয় �াতেকা�র বৃি� 01 2019 

২০১৮-২০১৯ অথ� বছেরর �র�ার ইউিনট বৃি� 03 2019 

২০১৮-২০১৯ অথ� বছেরর �র�ার ইউিনট বৃি� 05 2019 

সাধারণ �মধাবৃি� ২০১৬ 16 2019 

িডন কলা অনুষদ বৃি� ২০১৯ 08 2019 

 

উদু� িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

�াতক পরী�ার ফলাফেলর উপর �াতেকা�র বৃি�-2016 ১ জন ছা�ী 2019 

�াতক পরী�ার ফলাফেলর উপর �াতেকা�র বৃি�-2017 ২ জন ছা�, ১০ জন ছা�ী 2019 

�াতক পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত ইউিজিস বৃি�-2017 ১ জন ছা�ী 2019 

এইচএসিস পরী�ার ফলাফেলর উপর িব�িবদ�ালয় �াক�াতক বৃি�-2018 ২ জন ছা�ী 2019 

হল উপবৃি�: 2017-2018 ৩ জন ছা�, ৫ জন ছা�ী 2019 

ড. কািনজ-ই-বাতুল �ারক বৃি�-2018 ২ জন ছা�, ১ জন ছা�ী 2019 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

ড. কািনজ-ই-বাতুল �ারক বৃি�-2019 ২ জন ছা�, ১ জন ছা�ী 2019 

�বগম সুরাইয়া ইমদাদ �া� বৃি�-2018 ১ জন ছা�ী 2019 

আফতাব জাহান ওেয়ল �ফয়ার �া� বৃি�-2018 ১ জন ছা�ী 2019 

সমাজকল�াণ ম�ণালয় কতৃ�ক �িতব�ী িশ�া উপবৃি�-2018 ২ জন ছা� 2019 

দৃি� �িতব�ী উপবৃি�-2018 ১ জন ছা� 2019 

দৃি� �িতব�ী উপবৃি�-2019 ১ জন ছা�, ১ জন ছা�ী 2019 

 

 

সং�ৃত িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

ড. ফেয়জুে�ছা �বগম �া� ফা� বৃি� 3 2019 

Ismail Pandit Memorial Stipend 3 2019 

অধ�ািপকা নু��াহার �বগম �া� ফা� 2 2018 

�া� �াতক  বৃি� 5 2019 

�া� �াতক  বৃি� 5 2018 

�া� �াতক  বৃি� 5 2017 

Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 1 2019 

 

পািল এ� বুি�� �ািডজ িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

ডা. গেনশ চ� বড়ুয়া ও িশ�িয়�ী বুি�মতী বড়ুয়া �ৃিত তহিবেলর বৃি� 08 2017 

�বৗ� ত�িবধ অধ�াপক ড. সুেকামল বড়ুয়া ও �ণ�পদক ও বৃি� �া� ফাে�র বৃি� 04 2017 
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ইিতহাস িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

Mirza Banu and Sirajul Islam Endowment Fund বৃি� 09 2019 

 

দশ�ন িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

অধ�াপক �সনা বানু খানম �ারক বৃি� 02 2019 

ড. মমতাজ উি�ন �ারক বৃি� 02 ২০১৭-২০১৮ 

 

ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

�েফসর এ �ক এম আবদুল আলীম �া� ফা� বৃি� 6 2019 

অধ�াপক ড. হািববা খাতুন �া� ফা� বৃি� 3 2019 

অধ�াপক ডা. �মা. �দেলায়ার �হােসন ও রায়হানা �হােসন বৃি� 2 2019 

অধ�াপক মমতাজুর রহমান তরফদার �ারক বৃি� 2 2019 

 

তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

আ�ুল আিজজ �চৗধুরী বৃি� 4 2019 

 

িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

কুদরত-ই-খুদা �ারক বৃি� ০২ ২০১৯ 

তফা�ল �হােসন (মািনক িময়া) �ারক বৃি� ০২ ২০১৯ 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

কাজী নু�স �সাবহান �ারক বৃি� ০১ ২০১৯ 

 

 

১৪ এি�ল ২০১৯ সকােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় সংগীত িবভােগর উেদ�ােগ কলাভবন �া�ণ� 

বটতলায় সংগীতানু�ােনর মধ� িদেয় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র বষ�বরণ উৎসেবর �� হয়। মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান এেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক 

উৎসেবর উে�াধন কেরন। 

 

সংগীত িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

নীলুফার ইয়াসমীন �ারক বৃি� ০১ ২০১৮ 

 

িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

িব�িবদ�ালয় �বাড� বৃি� 25 2019 

এি�ম ব�াংক বৃি� 2 2019 

দৃি� �িতব�ী বৃি� 1 2019 

ডাচ বাংলা ব�াংক বৃি� 2 2019 
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নৃত�কলা িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

Farid-Shireen Trust Scholarship 01 2019 

িব�িবদ�ালয় �াক �াতক বৃি� 02 2019 

 

রসায়ন িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

ড. কুদরাত-এ-খুদা ফাউে�শন বৃি� 09 2019 

ফােতমা তািজমুি�ন �লারশীপ ফা� 04 2019 

ল�ী ফিন� �লারশীপ ফা� 02 2019 

ড. মািলহা খাতুন-মুহা�দ নূ�ল �দা �া� ফা� বৃি� 02 2019 

 

বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

'Marie Curie Scholarship' with a special grant of SEK 30,000 under the 

Gender balance Programme of International Science Programme (ISP), 

Uppsala University, Sweden 

01 2020 

K L Rabbani-Najmon Nesa Memorial Scholarship 02 2018 

ICT Fellowship, Awarded by Information And Communication 

Technology Division, Government of the Peoples Republic of 

Bangladesh 

02 2019 

 

আইন িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

�েফসর মাহফুজা খানম-ব�াির�ার শিফক আহেমদ �া� বৃি� 02 2019 

িসিনয়র এডেভােকট ওজােয়র ফা�ক �মেমািরয়াল �া� ফা� বৃি� 01 2019 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

িসি�ক �মেমািরয়াল �া� তহিবল বৃি� 02 2019 

িবচারপিত �সকা�ার আলী �মেমািরয়াল বৃি� 02 2019 

অ�াডেভােকট �মা. লুৎফর রহমান �মেমািরয়াল �া� ফা� বৃি� 01 2019 

 

িফন�া� িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

এ. আর. হাওলাদার বৃি� 3 2019 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় অ�ালামনাই বৃি� 46 2019 

এি�ম ব�াংক বৃ্ি� 8 2019 

ডাচ-বাংলা ব�াংক বৃি� 12 2019 

 

মােক�িটং িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

শাহজাহান এ� সায়রা জাহান �া� ফা� 4 2019 

তপন িবহারী-নাগ �া� ফা� 2 2019 

এি�ম ব�াংক বৃি� 2 2019 

মােলকা আেনায়ার �া� 2 2019 

 

ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

সুিমতেমা কেপ�ােরশন বুি� 01 2019 

�খাদা বকস �ৃিত বৃি� 01 2019 

মু�ািফজুর রহমান খান- সােলহা খানম �মেমািরয়াল বৃি� 02 2019 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

আইএফআইিস ব�াংক �া� ফা� বৃি� 03 2019 

এি�ম ব�াংক বৃি� 02 2019 

িদিলপ দাশ �� ও �িতমা দাশ �� বৃি� 02 2019 

 

ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

আইএফআইিস ব�াংক �া� ফাে�র বৃি� 03 2019 

িবভাগ কতৃ�ক বৃি� 15 2019 

 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

সাংবািদক-সািহিত�ক কাজী �মাহা�দ ইদিরস �ারক �ণ�পদক ছা�- ০১ ২০১৭ 

Tun Dr. Mahatir bin Mohamad Scholarship 2017-18 ছা�- ০১ ২০১৭ 

�র�ার ইউিনট বৃি� ছা�ী- ০২ ২০১৮-১৯ 

�াক �াতক বৃি� ছা�- ০১, ছা�ী- ০১ ২০১৭-১৮ 

নেভরা দীিপতা �মেমািরয়াল �া� ছা�ী- ০১ ২০১৮ 

অধ�াপক িসতারা পারভীন পুর�ার ছা�- ০৩, ছা�ী- ০৭ ২০১৮ 

তফা�ল �হােসন (মািনক িময়া) �ারক বৃি� ছা�- ০১, ছা�ী- ০২ ২০১৮ 

তািজন �ৃিত বৃি� এবং অধ�াপক �তৗিহদুল আেনায়ার ও আলী হায়দার �ৃিত বৃি� ছা�- ০১ ২০১৮ 

�বাড� বৃি�, িদনাজপুর ছা�- ০১ ২০১৮ 

�বাড� বৃি�, যেশার ছা�- ০১ ২০১৮ 

�বাড� বৃি�, ঢাকা ছা�- ০৯, ছা�ী- ০১ ২০১৮ 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

�বাড� বৃি�, মা�াসা ছা�- ০২ ২০১৮ 

�বাড� বৃি�, চ��াম ছা�- ০২ ২০১৮ 

�বাড� বৃি�, কুিম�া ছা�- ০১ ২০১৮ 

 

নৃিব�ান িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

ড. �হলাল উ�ীন খান শামসুল আেরিফন �ৃিত বৃি� ২ 2019 

ি�ি�পাল �সয়দা জাহানারা কিরম �মেমািরয়াল �লারিশপ ১ 2019 
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পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

কমা�ার আবদুর রউফ �ৃিত 10 2017 

 

উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

পরী�ার ফলাফেলর উপর সেব�া� ��ড পেয়� অজ�ন 1 2019 

মু�ািফজুর রহমান খান-সােলহা খানম �মেমািরয়াল �া� ফা� বৃি� 2 2019 

Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship 1 2019 

 

 

�াণরসায়ন ও অণু�াণ িব�ান িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

কামালুি�ন আহমদ বৃি� 06 2019 

িবভাগীয় বৃি� 22 2019 

�াক �াতক বৃি� 04 2019 

এি�ম ব�াংক বৃি� 02 2019 

এম. এন �সবা বৃি� 01 2016 

�র�জার ইউিনট বৃি� 01 2019 

হল বৃি� ড. মুহা�দ শিহদু�াহ হল 01 2018 

হল বৃি� জগ�াথ হল 01 2018 

NEF বৃি� 01 2019 

ড. সাইয়াদ নু�ল আলম �ারক বৃি� 02 2019 

ড. মিতউর রহমান �ারক বৃি� 03 2019 
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ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

হ�ািলেড কুইন �লারশীপ ৪ ২০১৮ 

এম.িফল �লারশীপ ২ ২০১৯ 

�বগম আিজজুন �নছা �ারক �ণ�পদক ১ ২০১৯ 

 

িজন �েকৗশল ও জীব�যুি� িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

সুিমতেমা কেপ�ােরশন বৃি� 1 2016 

এি�ম ব�াংক বৃি� 2 2017 

 

 
মহান িবজয় িদবস উপলে�� ঢাকা িব�িবদ�ালয় পিরবােরর প� �থেক মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর 

অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান ১৬ িডেস�র ২০১৯ �তু�েষ সাভার জাতীয় �ৃিতেসৗেধ 

পু��তবক অপ�ণ কেরন। 
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ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

�মাহা�দ ফজিল �হােসন �ারক �া� তহিবেলর বৃি� ০১ ২০১৯ 

 

ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

Geography & Environment Student Welfare Fund Scholarship 22 2019 

Pofessor Zohra Yousuf Trust Fund Scholarship 02 2019 

A. Q. M. Mohiuddin Memorial Scholarship 02 2019 

Faizunnessa Khabiruddin Rahmani Memorial Foundation Scholarship 03 2019 

Anjuman Dilara Scholarship 05 2019 

Department of Geography and Environment Alumni Scholarship 04 2019 

Dhaka University Alumni Scholarship 09 2018 

 

 
বাংলােদেশ িনযু� চীেনর রা�দূত িম. ঝাং ৮ জানুয়াির ২০১৯ স��ায় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় 

ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামােনর সে� স�ীক তার বাসায় সা�াৎ কেরন। এ 

সময় উপি�ত িছেলন তৎকালীন ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন আহমাদ,    

��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ, তৎকালীন �কাষাধ�� অধ�াপক ড. �মা. 

কামাল উ�ীন এবং িশ�ক সিমিতর সভাপিত ও সাধারণ স�াদক। 
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সমু�িব�ান িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

Mitsubishi UFI Foundation ০১ জন ২০১৯ 

“আই.এফ.আইিস ব�ংক �া� ফা�” এর গেবষণা অনুদান ২০১৯ ০৫ জন ২০১৯ 

NEF Scholarship ০১ জন ২০১৯ 

 

দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

আইএফআইিস �া� ফা� 05 2019 

 

ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

�াক-�াতক বৃি� 25 2019 

 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� 01 2019 

িব�িবদ�ালয় �াতেকা�র বৃি� 01 2019 

ি�ি�পাল এ. �ক. শামসুল হক �া� বৃি� 01 2019 

 

িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

আফজার আলম �ৃিত বৃি� 01 2018 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

Drs. Muhammad Harunur and Fatema Rashid Scholarship 02 2019 

আ�ুল হক মুি�-�লনাহার �মেমািরয়াল �া� ফা� বৃি� 03 2019 

আইএফআইিস ব�াংক �া� ফা� বৃি� 05 2019 

 

�রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� ২০১৬-১৭ ২ ২০১৯ 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� ২০১৭-১৮ ২ ২০১৯ 

আই এফ আই িস �া� ব�াংক বৃি� ২০১৮-১৯ ৫ ২০১৯ 

 

অ�ন ও িচ�ায়ণ িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

Fukuoka Prize 2020 and 2021 1 2019 

�জােবদা খাতুন-আবদুস সবুর �মেমািরয়াল বৃি� 2018-2019 2 2019 

 

কা�িশ� িবভাগ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

Action Aid Bangladesh 02 2019 

 

পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় �াতেকা�র �মধাবৃি� 13 2019 

িমতসুিবিশ ইউএফেজ ফাউে�শন �লারিশপ 01 2019 
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�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� 

ছা�/ছা�ীর সংখ�া সাল 

িপএইচ. িড বৃি� 01 2019 

�সনা কল�াণ সং�া বৃি� 02 2019 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� 04 2019 

�মৗলভী আহ�দ উ�াহ �মেমািরয়াল �া� বৃি� 02 2019 

শািহদারা সােলহ �া� ফা� বৃি� 01 2019 

আইএসআরিট বৃি� 37 2019 

 

 

ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� ছা�/ছা�ীর 

সংখ�া সাল 

IBA Student welfare Fund 6 2019 

Research & Scholarship Fund 3 2019 

A.F. Mujibur Rahman Foundation Scholarship 6 2019 

Nurul Huda Memorial Scholarship Fund 3 2019 

 

�া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� ছা�/ছা�ীর 

সংখ�া সাল 

অনাস� বৃি� 20 2019 

অধ�াপক ড. সুশীল র�ন হাওলাদার বৃি� 02 2019 

 

ইনি�িটউট অব িডজা�ার ম�ােনজেম� অ�া� ভালনােরিবিলিট �ািডজ 

�লারিশেপর নাম 

�লারিশপ �া� ছা�/ছা�ীর 

সংখ�া সাল 

িমজ�া �মাহা�দ আবদু�াহ ও �বগম বদ�নেনসা �ৃিত বৃি� 01 2018 

 



334 
 

 
জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমােনর ৪৪তম শাহাদাৎ বািষ�কী উপলে�� ২৭ আগ� ২০১৯ ছা�-িশ�ক �ক� 

িমলনায়তেন আেলাচনা সভায় ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান সভাপিত� 

কেরন।
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ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগার 

ঢাকা-১০০০। 

 

Website: http://www.library.du.ac.bd 

 

অধ�াপক ড. �মা. নািসরউি�ন মু�ী 

��াগািরক (ভার�া�), ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। 

�টিলেফান: ৪২৬২ (িপএিবএ�), e-mail: librarian@du.ac.bd 

 

��াগার পিরিচিত: 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগার বাংলােদেশর সব�বৃহৎ ��াগার। ১৯২১ সােলর ০১ জুলাই ঢাকা কেলজ লাইে�ির ও ‘ল’ 

কেলজ লাইে�ির �থেক �া� ১৮,০০০ (আঠােরা হাজার) বই িদেয় এর যা�া �� হয়। বত�মােন ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

��াগােরর সং�েহ �ায় ৬,৮৯,৩৪৩িট বই ও বাধাইকৃত সামিয়কী রেয়েছ। িতনিট ভবেন ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগােরর 

কায��ম পিরচািলত হয়। ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় মসিজেদর দি�েণ দুইিট ভবেন �ক�ীয় ��াগার এবং �দােয়ল 

চ�র এলাকায় ��াগােরর িব�ান শাখা অবি�ত। 

 

��াগােরর ব�বহােরর সময়সূিচ: 

��বার ও শিনবার ব�তীত স�ােহর অন�ান� িদন ��াগার সকাল ৮:০০ টা �থেক রাত ১০:০০ টা পয�� �খালা থােক। 

��বাের পাঠকেসবার সময়সূিচ হে� িবেকল ৩:০০ টা �থেক রাত ৮:০০ টা এবং শিনবার সকাল ১০:০০ টা �থেক 

রাত ৮:০০ টা পয��ত। এ সমেয়র মেধ� িশ�ক, গেবষক ও ছা�-ছা�ীরা পাঠক�সমূেহ পড়ােশানা, বই ইসু� ও 

�েয়াজনীয় অংশ ফেটাকিপ কের িনেত পােরন। 

 

িবিভ� িবভােগর বইেয়র অব�ানঃ 

�ক�ীয় ��াগাের Call Number-এ অনুযায়ী িবিভ� িবভােগর বইেয়র অব�ান: 

 

তৃতীয় তলা:  

তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা, দশ�ন, মেনািব�ান, ইসলািমক �ািডজ, িব�ধম�ত�, ভাষািব�ান, নৃিব�ান, ব�বসায় 

�শাসন, বাংলা, ইংেরজী, সং�ৃত, আরবী, ফারিস, উদু�, পািল ও বুি�� �ািডজ, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত, 

চা�কলা অনুষদভু� িবভাগ ও সংগীত ও নাট�কলা িবভাগসমূেহর বই সংরি�ত আেছ।  

 

ি�তীয়তলা:  

সমাজিব�ান, রা�িব�ান, অথ�নীিত, আইন, ইিতহাস, পিরসংখ�ান, ভূেগাল ও পিরেবশ, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা, 

সমাজকল�াণ, �লাক�শাসন, পপুেলশন সােয়ে�স, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন, উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ, আ�জ�ািতক 

স�ক� িবভাগসমূেহর বই সংরি�ত আেছ। 

 

 

http://www.library.du.ac.bd/
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িনচতলা:  

��াগাের �েবশ পেথর দি�ণাংেশ �টােকন কাউ�ার এবং উ�রাংেশ দু�াপ� পু�ক, মুি�যু� িবষয়ক �সল, ইউএন 

কােলকশ�স, আেমিরকান �ািডজ কণ�ার, �কািরয়া কণ�ার এবং আফতাব আহমদ, িসরাজুল ইসলাম �চৗধুরী ও অন�া�য 

দােন �া� সং�হসমূহ সংরি�ত আেছ। 

 

��াগাের �েবশ পেথর স�ুখ�েল সািভ�স কাউ�ার অবি�ত। �েবশ পেথর উ�রাংেশ রেয়েছ িশ�ক, গেবষক, 

�রিজ�াড� �াজুেয়ট ও ছা�-ছা�ীেদর ��াগার ব�বহােরর জন� বেরায়াস� আইিড কাড� সং�হ/সরবরাহ ক�। 

 

দি�ণাংেশ রেয়েছ �রফাের� শাখা। �রফাের� শাখার দি�ণাংেশ রেয়েছ �দিনক পি�কার �ড�। �রফাের� শাখার 

উ�রাংেশ রেয়েছ ��াগাের সংরি�ত পু�কািদর ম�ানুয়াল প�িতর ক�াটালগ �কিবেনট। �ধান ফটেকর দি�ণাংেশ 

রেয়েছ �টােকন কাউ�ার। 

 

িব�ান ��াগাের Call Number-এর অনুযায়ী িবিভ� িবভােগর বইেয়র অব�ান: 

 

িনচতলা: 

পদাথ� িব�ান, গিণত, রসায়ন, পিরসংখ�ান, �াণ-পিরসংখ�ান ও তথ� পিরসংখ�ান, তাি�ক পদাথ� িব�ান, 

বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ, ফিলত গিণত, মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ, উি�দিব�ান, �ািণিবদ�া, �াণ 

রসায়ন ও অণু�াণিব�ান, মেনািব�ান, অণুজীব িব�ান, মৎস� িব�ান, ি�িনক�াল সাইেকালিজ, িজন �েকৗশল ও জীব 

�যুি�, এডুেকশন এ� কাউি�িলং সাইেকালিজ, পাবিলক �হলথ, ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি�, ি�িনক�াল ফােম�সী এ� 

ফাম�ােকালিজ, ওষুধ �যুি�, ফােম�সী, ভূেগাল ও পিরেবশ, ভূত�, সমু� িব�ান, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা, 

ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িনক ইি�িনয়ািরং, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল, কি�উটার সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং, 

িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং, �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ।  

 

��াগার �দ� িবিভ� সুেযাগ সুিবধা: 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �বধ ছা�-ছা�ীরা তােদর আইিড কাড� �দশ�ন কের ��াগােরর িবিভ� সুেযাগ সুিবধা �হণ করেত 

পারেব। নতুন িশ�াবেষ�র ছা�-ছা�ীরা তােদর Paying Slip/ Pay in Slip �দশ�ন কের ��াগার ব�বহার করেত 

পারেব। ��াগাের �েবেশর পূেব� ছা�-ছা�ীরা �টােকন কাউ�াের তাঁেদর িনজ� ব�াগ/বই গি�ত রাখেত পােরন। �িত 

কায�িদবেস ��াগার বে�র ১৫ (পেনর) িমিনট পূেব� উ� কাউ�াের �টােকন জমাদানপূব�ক গি�ত �ব�ািদ �ফরত িনেত 

হেব। 

 

ছা�-ছা�ীরা��াগাের সংি�� তলার ইসু� কাউ�ার �থেক বই ইসু� কের পাঠকে� বেস পড়ােশানা করেত পাের। খুব 

সহেজ ও �ততম সমেয় ছা�-ছা�ীেদর বই এবং ��াগার সং�া� অন�ান� তথ� খুঁেজ �পেত ইসু� কাউ�াের 

কি�উটার রেয়েছ। বইেয় �দ� কল ন�েরর িভি�েত অথ�াৎ ০০১-২৯৯, ৩০০-৩৯৯,৪০০-৪৯৯, ৫০০-৫৯৯, ৬০০-

৬৯৯, ৭০০-৭৯৯, ৮০০-৮৯৯ও৯০০-৯৯৯ এ ন�রসমূেহর পু�কািদ ��াক এিরয়ায় সাজােনা রেয়েছ।  
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��াগােরর পু�ক �লনেদন শাখা �থেক িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক, কম�কত�া, গেবষক, �রিজ�াড� �াজুেয়টগণ তাঁেদর 

�েয়াজেন বেরায়াস� আইিড কােড�র মাধ�েম পু�ক ইসু� (home issue) কের িনেত পােরন। পাঠকে�র সময়সূিচ 

অনুযায়ী পাঠকগণ �দিনক পি�কাসমূহ পড়েত পােরন।   

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগার কতৃ�ক সংগৃহীত সকল ই-বুকস ও ই-জান�াল এই িসে�েমর মাধ�েম ব�বহার করা যােব। এ 

�সবা �পেত হেল ছা�-ছা�ীেদরেক ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগােরর বেরায়াস� আইিড কাড� ক� �থেক Remote Access 

User Agreement-এ �া�র User name Password সং�হ করেত হেব। 

 

�শাসিনক ভবেনর িনচতলার �সিমনার শাখার দি�ণাংেশই দৃি��িতব�ী ছা�-ছা�ীেদর জন� রেয়েছ আ�জ�ািতক মােনর 

একিট িরেস�াস �স�ার। দৃি��িতব�ী ছা�-ছা�ীেদর জন� ��ইল িসে�েম �কািশত পু�কািদ এ �স�ােররি�ত আেছ। 

দৃি� �িতব�ী ছা�-ছা�ীেদর জন� ১০িট িবষেয়র অধীেন ২৩িট ��ইল বই, ��ইল অিভধান, বাংলা একােডিম অিভধান, 

কি�উটার, ি��ার, ��ানার ও ��ইল ি��ার, ��ইল টাইপ �মিশন, �টপ �রকড�ার, ���টক ও �হডেফােনর মাধ�েম 

�সবা �হণ করেতপাের। ছা�-ছা�ীরা Jaws Software-এর মাধ�েম ই�ারেনট �সবা ও কি�উটার সং�া� কায�াবিল 

স�াদেনর সুিবধা পান। এ �স�াের ছা�-ছা�ীেদর �বেণর সুিবধােথ� �রকড�কৃত পি�কা রাখা হেয়েছ। 

 

ব�বহারকারীেদর জন� একিট আধুিনক সাইবার �স�ার রেয়েছ। দি�ণ �কািরয়ান দূতাবােসর �সৗজেন� �া� ৩০িট 

কি�টউটার এবং ��াগােরর িনজ� ০২িট সাভ�ােরর মাধ�েম িশ�ক, গেবষক ও ছা�-ছা�ীেদর ই�ারেনট �সবা �দান 

করা হেয়েছ। সাইবার �স�াের কি�উটার ব�বহােরর জন� ব�বহারকারীেদর কতৃ�প� কতৃ�প� িনধ�ািরত িফ �দান 

করেত হয়। এ �স�াের িবিভ� সময় �সিমনার ও ওয়াক�শপ আেয়াজন করা হয়। �স�ারিট রিববার �থেক বৃহ�িতবার 

সকাল ১১:০০টা �থেক রাত ৮:০০টা এবং শিনবার িবকাল ৩:০০টা �থেক রাত ৮:০০টা পয�� �খালা থােক। ��বার 

এ �স�ারিট ব� থােক।  

 

িডিজটাল �সবাসমূহ: 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগাের একিট তথ�সমৃ� িনজ� ওেয়বসাইট (www.library.du.ac.bd) চালু রেয়েছ। এই 

ওেয়বসাইেটর মাধ�েম ব�বহারকারীরা ��াগার সংি�� সকল তথ� ও িডিজটাল ক�াটালগ (Online Public Access 

Catalogue-OPAC) সাচ� এবং �াউজ করেত পােরন। এছাড়াও, ��াগােরর উেদ�ােগ একিট সফটওয়�ার (Koha: an 

open source integrated library software) চালু রেয়েছ যার মাধ�েম পু�ক সং�হ, ��িতকরণ, ক�াটালগ 

অনুস�ান, ��াগার �দ� িরেসাস�সমূহ �লনেদনসহ অন�ান� যাবতীয় কাজ করা যাে�। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগাের �ায়ী সংর�ণ এবং িডিজটাল িরেসাস�সমূহ অ�া� েস� সুিবধা �দান করার জন� 

ইনি�িটউশনাল িরেপািজটিরর (repository.library.du.ac.bd) কায��ম চালু রেয়েছ। ��াগার কতৃ�ক িব�িবদ�ালেয়র 

সকল ই�ান�িশপ িরেপাট�, মা�াস�, এমিফল, িপএইচিড িথিসসসহ অন�ান� গেবষণাকেম�র সফ� কিপ িরেপািজটিরেত 

সংর�ণ কের একিট িডিজটাল আক�াইভ করার পদে�প �নয়া হেয়েছ। িবে�র �যেকান �া� �থেক ব�বহারকারীরা 

িরেপািজটিরেত অ�া� েস� কের ফুল-�ট�ট আিট�েকল, �মটাডাটা সাচ� ও ফুল-�ট�ট ডাউনেলাড করেত পােরন। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগার ক�া�াস-এর বাইের বসবাসরত িশ�ক, গেবষক ও ছা�-ছা�ীেদর সাব�াইব� অনলাইন 

িরেসাস� ব�বহােরর জন� মাচ� ২০১৩ �থেক িরেমাট� অ�া� েস� সািভ�স �দান করেছ।  

http://www.library.du.ac.bd/
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ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগার উে�খেযাগ� সংখ�ক e-books ও Online Journals সাব� �াইব কের থােক। ইউিজিস 

িডিজটাল লাইে�ির (UDL)-এর মাধ�েম ACM Digital Library, Emerald, JSTOR, Taylor & Francis, Sage, 

Oxford Scholarship Online (OSO), Oxford University Press, SciFinder for Chemistry Research, 

Manupatra Legal Research Database, American Chemical Society (ACS) archives and all current 

e-books, Remote Access,UDL ও BAS-এর মাধ�েম Online Journalsmn আেরা অেনক e-books ও Online 

Journals সাব� �াইব কের থােক। এছাড়া Turnitin: Anti plagiarism tools-এর মাধ�েম �চক করা যায়। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগােরর (শাখা িভি�ক) �সবাসমূহ: 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগােরর িনে�া� �সবাসমূহ িশ�ক, ছা�-ছা�ী, গেবষকেদর �দান করা হয়: 

 

পাঠকেসবা শাখা: 

1. স�ািনত িশ�কেদর ��ে� ১০িট কের বই০১ (এক) মােসর জন� ইসু� (home issue) করার সুেযাগ রেয়েছ। 

গেবষকেদর ��ে� এ সংখ�া ০৩িট। তেব দু�াপ� পু�ক/সামিয়কী এবং �রফাের�সাম�ী ��াগােরর বাইের 

ইসু� (home issue) করার �কান সুেযাগ �নই। 

2. িব�ানশাখা এবং �ক�ীয় ��াগােরর �সিমনার শাখায় রি�ত পু�কািদ ব�তীত অন� �কান পু�ক ছা�-ছা�ীরা 

ইসু� কের ��াগােরর বাইের িনেয় �যেত পাের না। সাধারণত ছা�-ছা�ীরা কােড�র মাধ�েম ইসু�কৃত পু�ক 

িনধ�ািরত পাঠক�সমূেহ ব�বহার করেত পাের। 

3. �ক�ীয় ��াগােরর �সিমনার শাখা �থেক ছা�-ছা�ীরা লাইে�ির/বেরায়াস� আইিড কােড�র মাধ�েম ১৪ 

(�চৗ�)িদেনর জন� ০১িট পু�ক ইসু� (home issue) কের িনেত পাের। 

4. িব�ান, জীব িব�ান, ফােম�সী, আথ� এ� এনভায়রনেম�াল সােয়ে�স এবং ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালজী 

ইত�ািদ অনুষদভু� সকল িবভােগর ছা�-ছা�ীরা �সিমনার কােড�র মাধ�েম ��াগােরর িব�ান শাখা �থেক ১৪ 

(�চৗ�) িদেনর জন� ০২িট বই ইসু� (home issue) করেত পাের। 

5. �রিজ�াড� �াজুেয়টগণ �ক�ীয় ও িব�ান ��াগার �থেক০১ (এক) মােসর জন� ০১িট কের বই ইসু� কের 

(home issue) করেত পােরন। 

6. িশ�ক/গেবষক ও ছা�-ছা�ীরা �িত এ�েপাজার ০.৮০ টাকা হাের �েয়াজনীয় পােঠ�াপকরণ 

(পু�ক/সামিয়কী ইত�ািদ) �ক�ীয় ও িব�ান ��াগার �থেক ফেটাকিপ কের িনেত পােরন।  

7. �ক�ীয় ও িব�ান ��াগােরর নীচতলায় অবি�ত সাকু�েলশন (পু�ক �লনেদন) শাখার আধুিনক �সবা িনি�ত 

করার লে�� পাঠকেসবার দািয়ে� িনেয়ািজত কম�কত�াগণ ছা�-ছা�ীেদর িনয়িমত Online Public Access 

Catalogue (OPAC) ব�বহােরর �েয়াজনীয় িদক-িনেদ�শনা �দান কেরন। 

8. ��াগােরর �শাসিনক ভবেনর িনচতলার �সিমনার শাখার পূব�াংেশই রেয়েছ বাঁধাইকৃত পুরাতন পি�কা শাখা। 

��াগােরর পাঠকে�র সময়সূিচ অনুযায়ী এ শাখািট পাঠকেদর জন� �খালা থােক। 

 

 

সামিয়কী শাখা: 

িনচতলার পি�মাংেশ সামিয়কী শাখা। এ শাখায় বেস একে� ৬০ (ষাট) জন পাঠক �েয়াজনীয় সামিয়কী ব�বহার 

করেত পােরন। এ শাখার পােশই রেয়েছ একিট ফেটাকিপ ইউিনট। এ ইউিনট �থেক ছা�-ছা�ীরা তােদর �েয়াজনীয় 
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পু�কসমূহ ফেটাকিপ করেত পােরন। আটিট �ানীয় ও দুইিট িবেদিশ (Time ও Economist) সামিয়কী সাবস�াইব 

করা হয়। এছাড়াও িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� অনুষদ �থেক �কািশত Journal �েলা এ শাখায় পাওয়া যায়। 

 

পা�ুিলিপ শাখা : 

�শাসিনক ভবেনর তৃতীয় তলায় �ািপত পা�ুিলিপ শাখা। এই শাখায় �ায় ৩০ (ি�শ) হাজার দু�াপ� পা�ুিলিপ 

সংরি�ত আেছ। এই িবশাল সং�হ ভা�ার �ধু বাংলােদশ নয় সম� দি�ণ এিশয়ার মেধ� উে�খেযাগ�। সংরি�ত এই 

সব পা�ুিলিপ ১৫ (পেনর) �থেক ১৯ (উিনশ) শতেকর মেধ� িলিখত ও অনুিলিপকৃত। ভাষা �বিচ��, উপাদান ও �করণ 

�বিচে�� এই পা�ুিলিপ�েলা িবেশষ �বিশ��পূণ�। এখােন রেয়েছ বাংলা, সং�ৃত, অসিময়া, �মিথিল, ফারিস, উদু�, আরিব, 

িহি� �ভৃিত ভাষার পা�ুিলিপ। িবিচ� উপকরেণর মেধ� এই পা�ুিলিপ�েলা িলিখত হেয়েছ। �যমন-কলাপাতা, 

তালপাতা, গােছর বাকল, তুলট কাগজ ইত�ািদ। পা�ুিলিপ�িল আমােদর �াচীন ইিতহাস ও িশ�কলার উ�ল দৃ�া�। 

এখােন বাংলা সািহেত�র িনদশ�ন িহেসেব রেয়েছ �ব�ব পদাবলী, �চতন�চিরতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, কািহনীকাব�, 

ম�লকাব�, �রামা�কাব�, আখ�ানকাব�, �জ�ািতষশা�, দশ�ন, িচিঠপ�, ইিতহাস ইত�ািদ। পা�ুিলিপ সংর�ণাগাের সং�ৃত 

পুিথর তথ� �বিশ। এ�েলার মেধ� রেয়েছ নাটক, �হসন, ব�াকরণ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অলংকার, �ৃিত, ত�, 

ম� ইত�ািদ। এখােন রেয়েছ আলাওল, শা� �মাহা�দ সগীর, �সয়দ সুলতান, আবদুল হািকম, কািলদাস �মুখ �াচীন ও 

মধ�যুেগর রিচত কাব�। 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগােরর পা�ুিলিপ শাখায় পা�ুিলিপ�িল তাপমা�া ও আ��তা িনয়�ণ কের আধুিনক প�িতেত 

সংর�ণ করেছ। এই শাখায় সংরি�ত পা�ুিলিপ�েলােক অিধকতর দীঘ��ািয়ে�র জন� ��ান কের িডিজটাল প�িতেত 

সংর�ণ করা হে�।  

 

পা�ুিলিপ শাখার উেদ�ােগ �িত বছর িদনব�াপী পা�ুিলিপ িবষয়ক কম�শালা অনুি�ত হয়। �িশ�ণাথ�ীেদর �াচীন িলিপ 

পাঠ, পা�ুিলিপ স�াদনা ও সংর�ণ িবষেয় �িশ�ণ �দয়া হয়। �িশ�ণ �শেষ অংশ�হণকারীেদর মেধ� সনদপ� 

িবতরণ করা হয়।  

 

িরে�া�ািফ শাখা : 

১৮৬৩ �থেক ১৯৫৯ পয�� “ঢাকা �কাশ”-এর ৯০ (ন�ই) িট ভিলউম িডিজটাল কিপ আকাের সংর�ণ করা হেয়েছ। 

মুি�যু� িবষয়ক িবিভ� পে�র িডিজটাইেজশন ইেতামেধ� স�� হেয়েছ। গেবষকগণ এই প��েলা �থেক তােদর 

�েয়াজনীয় তথ� �পেত পােরন। িশ�ক, গেবষক, এবং ছা�-ছা�ীেদরেক ��ানার ও ওিসআর সফটওয়�ােরর মাধ�েম 

িডিজটাইজ কিপ �দান করা হয়। �িতিটর িডিজটাইজ পৃ�া বাবদ ০৫/- (পাঁচ টাকা) পিরেশাধ করেত হয়।  

 

��াগােরর িরে�া�ািফ শাখা িবিভ�ন ধরেনর �দিশ ও িবেদিশ �দিনক প�-পি�কা, দু�াপ� পু�ক ও �রয়ার ডকুেম� 

ছা�-ছা�ী, িশ�ক ও গেবষকেদর িশ�ামূলক গেবষণা কােজ সহায়তার জন� দীঘ�িদন �থেকই মাইে�ািফ� ও 

মাইে�ািফস আকাের সংর�ণ কের আসেছ। �দিনক আজাদ ১৯৩৬-১৯৯২, �দিনক ইে�ফাক ১৯৭৪-১৯৯৮, �দিনক 

সংবাদ ১৯৮৪-১৯৯৫, The New York Times ১৯৭১-১৯৯৪, Amrita Bazar Patrika ১৯০৫-১৯৫০, Times of 

India1961--1981, Bengal Hurkaru ১৮২২-১৮৬৬, The English, The Bengali, �দিনক বাংলা, বাংলার বাণী, 

�দিনক খবর, আজেকর কাগজ, �মাহা�দী মািসক পি�কা এবং অন�ান� ডকুেম� মাইে�াফম� আকাের সংরি�ত 

রেয়েছ। 
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মাইে�ািফেসর মেধ� ¨Indian Census ১৮৭২-১৯০১, Indian Proceeding Legislative Council, Comrade, 

Bengal Magazine, Calcutta Review-সহ িবিভ� ধরেনর ডকুেম� সংরি�ত রেয়েছ। ছা�-ছা�ী, িশ�ক ও 

গেবষকেদর �েয়াজনীয় চািহদা পূরেণর জন� পুরাতন প�-পি�কা, দু�াপ� পু�ক ও �রয়ার ডকুেম� িডিজটাইেজশন 

এবং সংর�ণ কের একিট িডিজটাল িরেপািজটির গেড় �তালার উেদ�াগ �হণ করা হেয়েছ। 

 

��াগার িনরাপ�া ও আধুিনকায়ন: 

��াগােরর িনরাপ�া ব�ব�া িনি�ত করার লে�� মূল ভবেনর পাশাপািশ িব�ান ��াগার িসিসিটিভর আওতাভু� 

রেয়েছ। উ�িশ�া মােনা�য়ন �কে�র অধীেন ঢাকা িব�িবদ�ালয় ��াগােরর মূল ভবেনর �ধান �গইট, �শাসিনক 

ভবন �গইট ও িব�ান ��াগােরর �ধান �গইট িদেয় আগমন ও ��ান �রকিড�ং কােজর সুিবধােথ� “িফ�ার ি�� 

অ�ােটনেড� �মিশন” �াপন করা হেয়েছ। এছাড়াও ��াগাের বিহরাগতেদর অনু�েবশ �রাধকে� �ক�ীয় ও িব�ান 

��াগােরর মূল �গইেট RFID �গইট �াপন করা হেয়েছ। 

 

 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ােবর উেদ�ােগ �াব �া�েণ ২১ নেভ�র ২০১৯ স��ায় বাউল স��া ও িপঠা উৎসব 

অনুি�ত হয়। িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত �থেক এই উৎসেবর আনু�ািনক উে�াধন কেরন। এ সময় ��া-ভাইস চ�াে�লর 

(�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ, তৎকালীন �কাষাধ�� অধ�াপক ড. �মা. কামাল উ�ীন, িশ�ক 

সিমিতর তৎকালীন সভাপিত বত�মান ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. এ এস এম মাকসুদ 

কামাল, �ােবর সভাপিত ও সাধারণ স�াদক উপি�ত িছেলন।
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ঢাকা িব�িবদ�ালয় িচিকৎসা �ক� ও হাসপাতাল 

(১৯২৪) 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় িচিকৎসা �ক� ও হাসপাতাল �ক�ীয় শিহদ িমনার সংল� এেন� ভবেনর পােশ অবি�ত। ঢাকা 

িব�িবদ�ালয় �মিডেকল �স�ার বত�মােন ২৪ (চি�শ) ঘ�া �রােটশেনর িভি�েত ডা�ার, নাস� তাৎ�িণক �া�� �সবা 

িদেয় আসেছন। িডসেপনসারী িবভাগ �িতিদন ছুিটর িদনসহ সকাল ৭.৩০টা �থেক রাত ৮.৩০টা পয�� �খালা �রেখ 

ঔষধ সরবরাহ করা হয়। চ�ু িবভাগ, দ� িবভাগ, প�াথলিজ িবভাগ সকাল ৮.০০টা �থেক দুপুর ২.০০টা পয�� �া�� 

�সবা িদেয় আসেছন। �হািমও ইউিনেট ০৮(আট) জন ডা�ার কায�িদবেস সকাল ৭.৩০টা �থেক রাত ৮.৩০টা পয�� 

িচিকৎসা �সবা িদেয় আসেছন। ৩য় তলায় জলবস� �রাগীেদর একিট ওয়াড� রেয়েছ, অপর দুইিট ওয়ােড� িবিভ� 

দুঘ�টনায় আহত �রাগীেদর িব�ােমর জন� রাখা হয়। �মিডেকল �স�াের একজন খ�কালীন নাক, কান, গলা িবেশষ� 

ডা�ার স�ােহ দুই িদন (�সামবার ও বুধবার) বেসন। একজন খ�কালীন কািড�ওলিজ িবেশষ� ডা�ার স�ােহ একিদন 

(বৃহ�িতবার) বেসন। বত�মােন একজন িফিজওেথরািপ� (পু�ষ) সকাল ৯টা �থেক দুপুর ২.০০টা পয�� ও একজন  

জন খ�কালীন িফিজওেথরািপ� (মিহলা) স�ােহ চার িদন উ� সমেয় বেসন। প�াথলিজ িবভােগ �সিম অেটা 

এনালাইজােরর মাধ�েম Blood Sugar, Urea, Lipid Profile, Serum Creatinine, Serum Bilirubin, S.G.P.T 

ইত�ািদ Biochemical পরী�া ও প�াথলিজর মাধ�েম  CBC, Haemoglobin, Urine, Stool পরী�া করা হয়। 

�মিডেকল �স�াের বত�মােন অেটা িরেপাট�সহ একিট আধুিনক ই.িস.িজ �মিশেনর মাধ�েম ই.িস.িজ করা হয়। একিট 

আধুিনক আ�াসেনা�াম �মিশেনর মাধ�েম একজন খ�কালীন ডা�ার স�ােহ িতন িদন আ�াসেনা�াম কেরন। 

�মিডেকল �স�াের এ�-�র িবভাগ সকাল ৯.০০টা �থেক িবকাল ৫.০০টা পয�� ২০০ এম. এ এ�-�র �মিশন �ারা 

এ�-�র করা হয় এবং �ড�াল এ�-�র �মিশন �ারা �ড�াল এ�-�র করা হয়। চ�ু িবভােগ কি�উটােরর মাধ�েম 

চ�ু পরী�াসহ �চােখর যাবতীয় িচিকৎসা �দয়া হয়। দ� িবভােগ �ড�াল �চয়ার আ�াসিনক ��লারসহ পারমােন� 

িফিলং ও আ�াসিনক ��িলং করা হয়। �মিডেকল �স�ােরর এ�া�ুেল� সািভ�স ২৪ ঘ�া চালু আেছ, এ িবষেয় �স�াের 

একিট জ�রী �মাবাইল ও �টিলেফান রেয়েছ যার ন�র-01798762920/4236 সাব��িণক সচল আেছ। রােত কত�ব�রত 

ডা�ারগণ �য কে� অব�ান কেরন �সই কে�র ন�র-৪২৫১। �মিডেকল �স�াের দুইিট �নবুলাইজার কায�করী আেছ, 

যা এজমা, �াসক�, �িনক �নকাইিটস �রােগ ব�বহার করা হয়। রা�ীকালীন সমেয় কত�ব�রত ডা�ারগণ �স�াের 

অব�ান কের �রাগী �দেখন। 

 

উ� িচিকৎসা �সবা পােবন ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক, ছা�/ছা�ী, অিফসার, কম�চারী ও তােদর পিরবােরর 

সদস�গণ। ছা�/ছা�ীেদর িবনামূেল� ঔষধ, আ�াসেনা�াম, ডায়ােবিটক, প�াথলিজক�াল, এ�-�র, দ�, চ�ু পরী�া ও 

িফিজওেথরািপ �দান করা হয়। িশ�ক, অিফসার, কম�চারী ও তােদর পিরবােরর সদস�গণ-�ক িবনামূেল� 

আ�াসেনা�াম, ডায়ােবিটক, প�াথলিজক�াল পরী�া, ইিসিজ, দ� ও চ�ু িচিকৎসা এবং িফিজওেথরািপ �দান করা হয়। 

�ধুমা� ঔষধ ও এ�-�র ি�েমর �য়মূল� �বতন �থেক আদায় করা হয়। িশ�ক, অিফসার, কম�চারীগণ এ�া�ুেল� 

ব�বহার করেল িসি�েকট (০১-০১-২০১৪) কায�িববরণীর অংশ িস�া�: ফাইন�া� কিমিটর (২৩-১২-২০১৩) সুপািরশ 

অনুযায়ী (১) ঢাকা িব�িবদ�ালয় �মিডেকল �স�ােরর এ�া�ুেল� এর এিস গাড়ীর ভাড়া �িত ঘ�ায় ৫০০/-(পাঁচশত) 

টাকা এবং পরবত�ী ৩০ (ি�শ) িমিনট বা তার অংশ িবেশেষর জন� ৩০০/-(িতনশত) টাকা নন-এিস গাড়ীর ভাড়া �িত 
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ঘ�ায় ২৫০/- (দুইশত প�াশ) টাকা পরবত�ী ৩০ ( ি�শ) িমিনট বা তার অংশ িবেশেষর জন� ১৫০/- (একশত প�াশ) 

টাকা �বতন �থেক আদায় করা হয়।   

 

উ� িচিকৎসা �সবা পাওয়ার জন� করণীয় : ০২ (দুই) কিপ পাসেপাট� সাইজ ছিবসহ �মিডেকল �স�াের ২য় তলায় 

িগেয় পিরচয়প� �দখােনা পর পিরচয়পে�র �ময়াদ আেছ িকনা তা কত�ব�রত ব�ি�গণ �দখার পর একিট ফরম �দয়া 

হয়, ফরমিট পূরণ কের তাৎ�িণক জমা �দয়া হয় এবং �হল� কাড� সরবরাহ করা হয়। যার মেধ� কােড�র ন�র ও 

কােড�র �ময়াদসহ যাবতীয় তথ� থােক। এই �হল� কাড�িট ছা�/ছা�ীরা আইিড কােড�র মেতা িনেজরাই বহন কেরন। 

আইিডকাড� �দিখেয় �মিডেকল �স�ার �থেক িচিকৎসা �সবা �দয়া হয় িক� �হল� কাড� ছাড়া �মিডেকল �স�ার �থেক 

ঔষধ সরবরাহ করা হয় না। িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারীগণ �মিডেকল কাড�িট তােদর �মিডেকল �রকেড�র জন� 

ব�বহার কেরন।  

 

২ মাচ� ২০১৯ িব�িবদ�ালয় কলাভবন সংল� বটতলা �া�েণ ঐিতহািসক ‘পতাকা উে�ালন িদবস’ উদযাপন 

অনু�ােনর আনু�ািনক উে�াধন কেরন মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. আখতা��ামান। এ সময় 

অনু�ােনর আরও উপি�ত িছেলন তৎকালীন মাননীয় ��া-ভাইস চ�াে�লর (িশ�া) অধ�াপক ড. নাসরীন 

আহমাদ, ��া-ভাইস চ�াে�লর (�শাসন) অধ�াপক ড. মুহা�দ সামাদ, তৎকালীন �কাষাধ�� অধ�াপক ড. �মা. 

কামাল উ�ীন এবং িশ�ক সিমিতর সভাপিত, সাধারণ স�াদক, কলা অনুষেদর িডনসহ অন�ান� িশ�ক, 

কম�কত�া ও কম�চারীবৃ�।
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িব�িবদ�ালয় পিরবহণ ব�ব�া 

িশ�াথ�ী/িশ�ক/অিফসার/কম�চারীেদর িবিভ� �েটর জন� িব. আর. িট. িস. এবং ঢাকা িব�িবদ�ালয়-এর িনজ� বড় 

বাস/িমিনবাস এবং মাইে�াবাস-এর চলাচেলর সময়সূিচ 

০১. �েটর নাম : �চতািল (কাজ�ন হল �থেক িমরপুর) 

আপ ডাউন 

6.30 [BRTC] 12.30 [BRTC] 

6.30 [BRTC] 1.30 [BRTC] 

6.30 [BRTC] 2.30 [BRTC] 

7.00 [BRTC] 3.20 [BRTC] 

8.10 [BRTC] 4.00 [BRTC] 

8.10 [BRTC] 5.00 [BRTC] 

9.30 [BRTC] 5.30 [BRTC] 

9.30 [BRTC]  

০২. �েটর নাম : �বশাখী (কাজ�ন হল �থেক কচুে�ত) 

আপ ডাউন 

6.30 [BRTC] 12.30 [BRTC] 

7.00 [BRTC] 1.10 [BRTC] 

7.30 [BRTC] 2.20 [BRTC] 

8.20 [BRTC] 3.30 [BRTC] 

9.00 [BRTC] 4.30 [BRTC] 

9.45 [BRTC] 5.30 [BRTC] 

০৩. �েটর নাম : তর� (কাজ�ন হল �থেক �মাহ�দপুর/জাপান গােড�ন িসিট) 

আপ ডাউন 

6.50  [BRTC] 12.10 [BRTC] 

7.10  [BRTC] 1.30 [BRTC] 
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8.00 [BRTC] 2.20  [BRTC] 

8.30 [BRTC] একতলা 3.20  [BRTC] একতলা 

9.00 [BRTC] 4.20 [BRTC] 

10.00 [BRTC] 5.00 [BRTC] 

 5.30 [BRTC] 

 

০৪. �েটর নাম : �িণকা (কাজ�ন হল �থেক টি�/গাজীপুর) 

আপ ডাউন 

5.50 [DU]       গাজীপুর 12.10 [BRTC] টি� 

6.20 [BRTC] টি� 1.10 [BRTC] টি� 

6.35 [BRTC] টি� 1.50 [BRTC] টি� 

6.40 [BRTC] গাজীপুর 2.30 [BRTC] গাজীপুর 

6.50 [BRTC] টি� 3.30 [BRTC] টি� 

7.30 [BRTC] টি� 4.15 [BRTC] টি� 

8.15 [BRTC] টি� 

(একতলা) 

5.00 [BRTC] গাজীপুর 

9.30 [BRTC] টি� 5.30 [BRTC]  

 

০৫. �েটর নাম : উয়াির/বেট�র (কাজ�ন হল �থেক নরিসংদী/ইটােখালা/বাৈরচা) 

আপ ডাউন 

রিববার হইেত বৃহ�িতবার 

6.20 [DU] 2.00 [DU] 

7.10 [DU] বাৈরচা 4.00 [DU] বাৈরচা 
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০৬ �েটর নাম : বস� (কাজ�ন হল �থেক রামপুরা) 

আপ ডাউন 

7.00 [BRTC] 12.15 [BRTC] িভ. িস. চ�র 

7.50 [BRTC] 1.30 [BRTC] িভ. িস. চ�র 

8.40 [BRTC] 2.30 [BRTC] িভ. িস. চ�র 

10.00 [BRTC] 3.45 [BRTC] িভ. িস. চ�র 

 5.10 [BRTC] িভ. িস. চ�র 

 

০৭. �েটর নাম : �াবণ (কাজ�ন হল �থেক মুগদাপাড়া) 

আপ ডাউন 

7.20 [BRTC]   ১িট 

  7.20 [DU]    

12.05 [DU] একতালা 

িভ. িস চ�র 

8.20 [BRTC]   ১িট 

  8.20 [DU]    

1.30 [BRTC] িট. এস. িস. 

9.00 [BRTC]   ১িট 2.20 [BRTC] িভ. িস চ�র 

10.00 [BRTC] 3.40 [BRTC] িট. এস. িস. 

 4.30 [BRTC] িট. এস. িস. 

 5.10 [BRTC] িট. এস. িস. 

 5.10 [DU]   একতলা 

 

০৮. �েটর নাম : ফা�নী (কাজ�ন হল �থেক বা�া/�লশান) 

আপ ডাউন 

6.50 [DU] 1.10 [BRTC] একতলা মল চ�র 

7.50 [BRTC] একতলা 4.10 [DU] মল চ�র 

8.40 [DU] 5.10 [BRTC] একতলা মল চ�র 
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০৯. �েটর নাম : �হম� (কাজ�ন হল �থেক সাভার/নবীনগর) 

আপ ডাউন 

6.20 [DU] 1.10 [BRTC] একতলা 

7.30 [BRTC] 3.10 [BRTC] একতলা 

মল চ�র 

8.00 [BRTC] একতলা 5.00 [BRTC] কাজ�ন হল 

 

১০. �েটর নাম : উ�াস (কাজ�ন হল �থেক �পা�েগালা) 

আপ ডাউন 

7.00 [BRTC] �পা�েগালা 12.10 [DU]  একতলা  

(িভিস চ�র) 

8.00 [DU]   �ধালাইরপাড় 1.10 [BRTC] িট. এস. িস 

8.00 [BRTC] �পা�েগালা 2.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 

9.00 [BRTC] �পা�েগালা 3.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 

10.00 [BRTC]  �ধালাইরপাড় 4.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 

10.00 [BRTC] �পা�েগালা 5.20 [BRTC] িভ. িস চ�র 

 

 

১১. �েটর নাম : আন� (কাজ�ন হল �থেক  নারায়ণগ�) 

আপ ডাউন 

6.50 [DU] 1.05 [DU] মল চ�র 

7.30 [BRTC] 2.30 [DU] মল চ�র 

8.50 [BRTC] 4.05 [DU] মল চ�র 

 5.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 
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১২. �েটর নাম : �ম�ী (কাজ�ন হল �থেক আদমিজ আইিট �ুল) 

আপ ডাউন 

6.45 [BRTC] 1.05 [BRTC] একতলা 

7.45 [BRTC] 3.10 [DU] িভ. িস চ�র 

8.45 [DU] 5.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 

 

১৩. �েটর নাম : িকি�ৎ (কাজ�ন হল �থেক  কমলাপুর) 

আপ ডাউন 

7.00 [BRTC] 12.00 [BRTC] িভ. িস চ�র 

8.00 [BRTC] 1.30 [BRTC] িটএসিস 

8.50 [BRTC] 3.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 

10.00 [BRTC] 4.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 

 5.10 [BRTC] িভ. িস চ�র 

১৪. �েটর নাম : ঈশাখা (কাজ�ন হল �থেক �মঘনা ঘাট) 

আপ ডাউন 

6.40 [DU] �মঘনা ঘাট 1.10 [BRTC] (িভ. িস 

চ�র) �মঘনা ঘাট 

7.40  [BRTC] �মঘনা ঘাট 5.00 [BRTC] �মঘনা ঘাট 

 

১৫. �েটর নাম : িচটাগাং �রাড (কাজ�ন হল �থেক িচটাগাং �রাড) 

আপ ডাউন 

7.00 [DU] কাঁচপুর ১িট 2.30 [DU] কাঁচপুর  

(মল চ�র) ২িট 

9.00 [DU] কাঁচপুর ২িট 4.10 [BRTC] কাঁচপুর 

 (িভ. িস চ�র) 

10.00 [BRTC] কাঁচপুর  
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১৬. কাজ�ন হল - �লদার ইি�িনয়ািরং �টকেনালিজ ইনি�িটউট (িমিনবাস) 

আপ ডাউন 

7.45 [DU] 1.05 [DU] 

8.45 [DU] 4.00 [DU] 

 

১৭. আই িব এ �হাে�ল �থেক ক�া�াস (ভাড়া িমিনবাস) 

আপ ডাউন 

8.00 1.00 

9.00 4.10 

 

১৮. ঢািব: মাওয়া (িব�মপুর) 

আপ ডাউন 

6.40 [DU] 3.30 [DU] 

 

১৯. ঢািব:. ই�াকপুর (মুি�গ� সদর) 

আপ ডাউন 

6.40 [BRTC] একতলা 3.30 [BRTC] একতলা 

২০. কাজ�ন হল - কুেয়ত �ম�ী হল 

আপ ডাউন 

৭.৪০  ১২.০০  

৮.১৫  ১২.৩০  

৮.৪০  ১.০০  

৯.১৫  ১.৩০  

৯.৪০  ২.৩০ 

১০.১৫  

১০.৪০  

৩.৩০  

৪.৩০  

 ৫.০০  
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২১. কাজ�ন হল - ব�মাতা �শখ ফিজলাতুে�ছা মুিজব হল 

আপ ডাউন 

৭.৪০  ১২.০০ 

৮.১৫ ১২.৩০ 

৮.৪০ ১.০০ 

৯.১৫ ১.৩০ 

৯.৪০ ২.৩০ 

১০.১৫ ৩.৩০ 

১০.৪০ ৪.৩০ 

১১.১৫ ৮,৩০ 

 

২২. কিব সুিফয়া কামাল হল - কলা ভবন 

আপ ডাউন 

৭.৩০ ১.৩০  

৮.৩০ ২.৩০ 

৯.৩০ ৩.৩০ 
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িশ�ক-বােসর ি�েপর সময়সূিচ 

 

১. �েটর নাম : �মাহ�দপুর-শ�ামলী [িনজ� িমিনবাস ন�র ১১-১১৭৯] 

আপ ডাউন 

৭.০০ ১.৩০ 

৮.৪৫ ৪.৪৫ 

 

২. �েটর নাম : উ�রা (মাইে�াবাস ভাড়া গািড়) 

আপ ডাউন 

৬.৫০ ১.১৫ ২িট 

৬.৫০ ৪.৫০  

িনজ� গািড় 

৮.০০  

িনজ� গািড় 

 

৯.৩০  

 

৩. �েটর নাম : �লশান-বনানী-বািরধারা  

(িনজ� মাইে�াবাস নং ৫৩-৫৭৬৭ এবং ভাড়া মাইে�াবাস) 

আপ ডাউন 

৭.০০ (ভাড়া) ১.১৫ (ভাড়া) 

৭.৪৫ (িনজ�) ২.৩০ (িনজ�) 

৮.৪৫ (ভাড়া) ৪.৩০ (ভাড়া) 
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৪. �েটর নাম : রামপুরা/বন�.বা�া 

[মাইে�াবাস] (৫৩-২২৮২) এবং [মাইে�াবাস ভাড়া গািড়] 

আপ ডাউন 

৬.৩০ �মরািদয়া  (িনজ�) ১.৩০ বা�া (ভাড়া) 

৭.১০ �মরািদয়া   

(িনজ�) 

১.৩০ �মরািদয়া (ভাড়া) 

৮.১০ বা�া (ভাড়া) ১.৩০ রামপুরা (িনজ�) 

৮.১০ �মরািদয়া (িনজ�) ৪.৪৫ বা�া (ভাড়া) 

 ৪.৪৫ �মরািদয়া (ভাড়া) 

 ৪.৪৫ রামপুরা (িনজ�) 

 

৫. �েটর নাম :  �গ�ািরয়া-ধূপেখালা [মাইে�াবাস]  (ভাড়া গািড়) 

আপ ডাউন 

৭.৩৫ ১.৩০ 

৮.৪৫ ৪.৪৫ 

 

 

৬. �েটর নাম : মুগদা-�গাড়ান [মাইে�াবাস] (ভাড়া গািড়) 

আপ ডাউন 

৭.১৫ ১.৩০  

৮.৪৫ ৪.৪৫  

৮.৪৫ ৪.৪৫  
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৭. �েটর নাম : িমরপুর-প�বী/কাজীপাড়া [ িনজ� িমিনবাস-১১-০৫০৭ ও ভাড়া মাইে�াবাস] 

আপ ডাউন 

৬.৪৫ (ভাড়া) ১.৩০ (ভাড়া) 

৮.১৫ (িনজ�) ৪.৫০  (িনজ�) 

িমরপুর ১, ২ কল�াণপুর (ভাড়া গাড়ী) 

৬.৪৫ (ভাড়া) ১.৩০ (ভাড়া) 

৮.৪৫ (ভাড়া) ৪.৪৫ (ভাড়া) 

 

৮. �েটর নাম : কলাবাগান-পা�পথ মাইে�াবাস ৫৩-৫৭৬৮ 

আপ ডাউন 

৭.১৫ ১.১৫  

৮.৩০ ৪.৪৫ 

 

০৯. �েটর নাম : কাচঁপুর-রােয়র বাগ ভাড়া মাইে�াবাস  

আপ ডাউন 

৮.১৫ ৫.০০ 
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কম�কত�ােদর ি�েপর সময়সূিচ 

১. �েটর নাম : �মাহা�দপুর-শ�ামলী [িমিনবাস নং: ১১-১০১৭] 

আপ ডাউন 

৮.২০ ৪.৪৫ 

 

২. �েটর নাম : িমরপুর [িব. আর. িট. িস. একতলা] 

আপ ডাউন 

৮.০০ ৫.১০ 

 

৩. �েটর নাম : কাঁচপুর, রােয়রবাগ [িমিনবাস নং ১১-০৬৩৯] 

আপ ডাউন 

৮.০০ ৫.১০ 

 

৪. �েটর নাম : �বাড� বাজার/টি� [িমিনবাস নং ১১-০৫৩১] 

আপ ডাউন 

৬.৪৫ ৫.১০ 

 

৫. �েটর নাম : সাভার/নবীনগর [িমিনবাস নং ১১-০৬৩৮] 

আপ ডাউন 

৭.০০ ৫.১০ 

 

৬. �েটর নাম : �গালাপবাগ, মািলবাগ, িখলগাঁও, শাি�নগর, রামপুরা [িমিনবাস নং ১১-০২৯০] 

আপ ডাউন 

৮.২০ ৫.১০ 
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৭. �েটর নাম : �ডমরা.রানীমহল িসেনমাহল [িমিনবাস নং ১১-০২৮৯] 

আপ ডাউন 

৮.২০ ৫.১০ 

 

৮. �েটর নাম : ঢািব টু কাজীপাড়া-কচুে�ত (িমিনবাস নং: ১১-১০১৮) 

আপ ডাউন 

৮.২০ ৫.১০ 

 

 

কম�চারীেদর ি�েপর সময়সূিচ 

১. �েটর নাম : িমরপুর টু ক�া�াস 

আপ ডাউন 

৭.৪০ ৫.০০ 

 

২. �েটর নাম : কাজলা টু ক�া�াস 

আপ ডাউন 

৮.০০ ৫.১০ 

 

৩. �েটর নাম : �মঘনাঘাট, ভেবর চর টু ক�া�াস 

আপ ডাউন 

৭.৩০ ৫.০৫ 

 

িব.�. স�ািনত িশ�কগণ ও ছা�-ছা�ীেদর সুিবধা অনুযায়ী গািড়র সময়সূিচ পিরবত�নীয়। 
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িব�িবদ�ালেয়র ছা�-ছা�ীেদর িব�িবদ�ালয়/সরকাির বৃি�সমূেহর তািলকা  

িশ�া-৫ শাখা 

২০১৭  সেনর স�ান ��িণর পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত সেব�া� িস.িজ.িপ.এ �া� �িত অনুষেদ ১িট কের বৃি� এবং 

িশ�াথ�ীেক বই �কনার জন� ১৫০০/- টাকাসহ মািসক ৭৫০/- হাের ইউিজিস বৃি�। এককালীন ১৮০০/- সহ মািসক 

১১২৫/- হাের ৩৫ জন িশ�াথ�ীেক সরকাির �টেল�পুল বৃি�, এককালীন ৯০০/- সহ মািসক ৪৫০/- হাের ১৮৭৫ জন 

িশ�াথ�ীেক সরকাির সাধারণ �মধা বৃি� এবং �িত মােস ৫০০/- হাের ১২০ জন িশ�াথ�ীেক িব�িবদ�ালেয়র প� �থেক 

�াতেকা�র বৃি� �দান করা হেয়েছ। 

২০১৮-২০১৯ �সশেন ২০১৮ সােলর এইচ.এস.িস পরী�ার ফলাফল িবেবচনায় সকল �বােড� ৪১৭ জন িশ�াথ�ীেক 

এককালীন ১৮০০/- সহ মািসক ৮২৫/- হাের ট�ােল�পুল বৃি� এবং ১৭৭১ জন িশ�াথ�ীেক এককালীন ৭৫০/- সহ 

মািসক ৩৭৫/- হাের সাধারণ �মধাবৃি� �দান করা হয়। এ বৃি�সমূহ ৪থ� বষ� পয�� নবায়নেযাগ�।  

 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� 

২০১৮ সােলর এইচ.এস.িস পরী�ার ফলাফেলর উপর �িত িবভােগর ১ম বষ� (স�ান) ��িণেত অধ�য়নরত ২ জন 

কের িশ�াথ�ীেক িটউশন ি�সহ মািসক ৩২০/- টাকা হাের বৃি� �দওয়া হেব। এই বৃি�িটও ৪থ� বষ� পয�� 

নবায়নেযাগ�।  

 

িব�িবদ�ালয় �াক-�াতক বৃি� : 

�েত�ক িবভােগ ২০১৯ সােলর �থম বষ� বািষ�ক পরী�ার ফলাফেলর উপর �িত িবভােগ ১ম বষ� (স�ান) ��িণেত 

অধ�য়নরত ২ জন কের িশ�াথ�ীেক িটউশন ি�সহ মািসক ৩২০/- হাের ২য় বছেরর বৃি� ম�ুর এবং ৩য় ও ৪থ� বছের 

নবায়নেযাগ� বৃি� �দান করা হেব। একইভােব ২০১৯ সােলর ি�তীয় বষ� বািষ�ক পরী�ার ফলাফ�লর উপর �েত�ক 

িবভােগর ২ জন িশ�াথ�ীেক এক বছেরর িটউশন ি�সহ মািসক ৩২০/- হাের ৪থ� বছের নবায়নেযাগ� বৃি� �দান করা 

হেব। 

২০১৯-২০২০ �সশেন ১০০ জন িবএনিসিস িশ�াথ�ীেক িটউশন ি� সুিবধাসহ ৩০০/- হাের ১বছেরর বৃি� ও �বতন 

মওকুফসহ।  ২০১৯-২০২০ অথ�বছেরর ৫০ জন �র�ার িশ�াথ�ীেক ১ বছেরর বৃি� ও �বতন মওকুফসহ এবং অন�ান� 

�র�ার িশ�াথ�ীেদর �ধু �বতন মওকুফ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অথ�বছেরর �াউটেদর বৃি� ও �বতন মওকুফ এবং 

অন�ান�েদর �বতন মওকুফ �দান করা হেয়েছ। ২০১৯-২০২০ �সশেন ৫৪ জন অ� �াতক িশ�াথ�ীেক �িতমােস 

১২০০/- হাের ১ বছর বৃি� এবং ৪ জন অ� �াতেকা�র িশ�াথ�ীেক �িতমােস ১৫০০/- হাের �াতেকা�র বৃি� �দান 

করা হয়। এছাড়াও ২০১৯-২০২০ �সশেন শারীিরক �িতব�ী �াতক ১৫জন �িতমােস ১২০০/- হাের ১ বছর বৃি� 

এবং �াতেকা�র ২ জন িশ�াথ�ীেক �িতমােস ১৫০০/- হাের ১ বছর বৃি� �দান করা হয়। ২০১৯-২০২০ িশ�াবেষ� 

হল উপ-বৃি� ২৫০ জন �াতক এবং ১২৫ জন �াতেকা�র বৃি� সমূহ �দান করা হয়।  

সুিমতেমা কেপ�ােরশন ২০১৬-২০১৭ �সশেনর ১ম বষ� স�ান ��িণর ফল িবেবচনায় �মাট ৪০ জন িশ�াথ�ীেক (নতুন 

১০জন ও নবায়নকৃত ৩০ জন) ৩০০ মািক�ন ডলার এর সমপিরমাণ বাংলােদশী টাকা �দান করা হেয়েছ। এছাড়া 

িমত�িবিশ ইউএফেজ ফাউে�শন ২০১৮-২০১৯ �সশেনর ৩য় ও ৪থ� বষ� স�ান ��িণর ফেলর উপর ৩০ জন 

িশ�াথ�ীেক ২৫০ মািক�ন ডলার সমপিরমােণর টাকা �দান করা হেয়েছ। 
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শারীিরক িশ�া �ক�র্ 

��াট�স ক�ােল�ার (২০২০) 

 

�ঃ 

নং 
�খলার নাম স�াব� তািরখ 

১ িশ�কেদর ি�েকট লীগ ১ম স�াহ জানুয়াির ২০২০ 

২ আ�ঃহল ভিলবল ১ম স�াহ জানুয়াির ২০২০ 

৩ আ�ঃহল (ছা�ী) ি�েকট  ১ম স�াহ জানুয়াির ২০২০ 

৪ আ�ঃহল ব�াডিম�ন ও �টিবল-�টিনস ১ম স�াহ জানুয়াির, ২০২০ 

৫ আ�ঃিবভাগ ি�েকট  
২য় স�াহ জানুয়াির ২০২০ �থেক ৩য় স�াহ 

�ফ�য়াির ২০২০ 

৬ আ�ঃিব�িবদ�ালয় ভিলবল ৩য় স�াহ জানুয়াির, ২০২০   

৭ আ�ঃিব�িবদ�ালয় অ�াথেলিটকস ৪থ� স�াহ জানুয়াির, ২০২০   

৮ আ�ঃিব�িবদ�ালয় ব�াডিম�ন  ৪থ� স�াহ জানুয়াির, ২০২০ 

৯ িবিভ� হল সমূেহর বািষ�ক �ীড়া 
১ম স�াহ �ফ�য়াির  �থেক ৩য় স�াহ �ফ�য়াির 

২০২০ 

১০ আ�ঃহল কারােত ১ম স�াহ �ফ�য়াির ২০২০ 

১১ আ�ঃিব�িবদ�ালয় হিক ১ম স�াহ �ফ�য়াির, ২০২০ 

১২ আ�ঃিব�িবদ�ালয় �টিবল-�টিনস ১ম স�াহ �ফ�য়াির, ২০২০ 

১৩ আ�ঃিবভাগ বাে�টবল ২য় স�াহ �ফ�য়াির, ২০২০ 

১৪ আ�ঃহল অ�াথেলিটকস ৩য় স�াহ �ফ�য়াির ২০২০ 

১৫ আ�ঃিব�িবদ�ালয় ি�েকট ৩য় স�াহ �ফ�য়াির, ২০২০ 

১৬ আ�ঃহল জুেডা ৪থ� স�াহ �ফ�য়াির ২০২০ 

১৭ আ�ঃহল দাবা ও ক�ারম  ১ম স�াহ মা�চ, ২০২০  

১৮ আ�ঃিব�িবদ�ালয় দাবা ও ক�ারম ২য় স�াহ মাচ�, ২০২০   

১৯ আ�ঃিব�িবদ�ালয় �টিনস  ৪থ� স�াহ মাচ�, ২০২০   

২০ আ�ঃিব�িবদ�ালয় বাে�টবল ৪থ� স�াহ মাচ�, ২০২০  

২১ আ�ঃহল (ছা�-ছা�ী) ফুটবল  মাচ�/এি�ল, ২০২০ 

২২ আ�ঃিব�িবদ�ালয় ফুটবল ১ম স�াহ এি�ল, ২০২০   

২৩ আ�ঃহল সাঁতার ও ওয়াটারেপােলা  ৩য় স�াহ জুন, ২০২০   

২৪ আ�ঃিব�িবদ�ালয় সাঁতার ও ওয়াটার �পেলা ৪থ� স�াহ জুন, ২০২০ 

২৫ আ�ঃিবভাগ ফুটবল ১ম স�াহ জুলাই, ২০২০   

২৬ আ�ঃহল হ�া�বল ১ম স�াহ �সে��র, ২০২০   

২৭ আ�ঃিব�িবদ�ালয় হ�া�বল ১ম স�াহ অে�াবর, ২০২০ 
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অিভ� ��িডং িসে�ম 

িসি�েকেটর ০৪-০৪-২০০৬ তািরেখর সভায় িব�িবদ�ালেয়র �লটার ��িডং কাঠােমা অনুেমাদন করা হয়। 

িসি�েকেটর (০৪-০৪-২০০৬) কায�িববরণীর অংশ 

�লটার ��িডং কাঠােমা অনুেমাদন 

৫৪। িস�া� : একােডিমক পিরষেদর (২১-০৩-২০০৬) সুপািরশ অনুযায়ী (১) ইউিনফম� ��িডং িসে�ম �বত�েনর 

লে�� িড�স কিমিট ও পিরচালকবৃে�র সভার সুপািরশ অনুসাের িনে�া� �লটার ��িডং কাঠােমা অনুেমাদন করা হল: 

 

Numerical Marks Letter Grade  Grade Points 

80 and above A+ - 4.00 

75 to less than 80 A - 3.75 

70 to less than 75 A- - 3.50 

65 to less than 70 B+ - 3.25 

60 to less than 65 B - 3.00 

55 to less than 60 B- - 2.75 

50 to less than 55 C+ - 2.50 

45 to less than 50 C - 2.25 

40 to less than 45 D - 2.00 

<40 F - 0.0 

........... I ....... ..... 

Incomplete 

.......... W ........ ...... 

Withdrawn 

 

২। নূ�নতম ৬০, ৪৫, ৩০ ও ১৫ Contact hours যথা�েম ৪, ৩, ২ ও ১ Credit hours হ�ব। 

৩। (ক) ৪ বছর �ময়ািদ অনাস� �কােস�র জন� Credit hours কমপে� ১২০ িনধ�ারণ করা �হাক। 

(খ) ১ বছর �ময়ািদ মা�াস� িডি� �কােস�র জন� Credit hours কমপে� ৩০ এবং ২ বছর �ময়ািদ মা�াস� িডি� 

�কােস�র জন� Credit hours কমপে� ৬০ িনধ�ারণ করা �হাক। 

(গ) িডি� অজ�েনর জন� সবাইেক �িতিট িবষেয় নূ�নতম ‘D’ ��ড �পেত হেব। 
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৪। উপিরউ� ��িডং প�িত ২০০৫-২০০৬ িশ�াবষ� হ�ত কায�কর হেব। 

The GPA (grade point average) or CGPA (cumulative grade point average) will be 

calculated according to the following formula : 

GPA or CGPA =  
takencreditsTotal

course)for thecreditscourseainpoint(Grade   

 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় ছা� সংসদ (ডাকসু) 
২৯�শ মাচ� ২০১৯ তািরেখ অনুি�ত ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় ছা� সংসদ (ডাকসু) িনব�াচেন িনব�ািচত কায�করী পিরষদ 

�িমক পেদর নাম নাম িবভাগ/ইনি�িটউট 

১. সহ-সভাপিত �মা. নু�ল হক ইংেরজী িবভাগ 

২. সাধারণ স�াদক �গালাম রা�ানী ি�িমেনালিজ িবভাগ 

৩. সহ-সাধারণ স�াদক �মা. সা�াম �হােসন আইন িবভাগ 

৪. �াধীনতা সং�াম ও মুি�যু� িবষয়ক 

স�াদক 

সাদ িবন কােদর �চৗধুরী ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� 

িবভাগ 

৫. িব�ান ও �যুি� স�াদক �মা. আিরফ ইবেন আলী ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� 

িবভাগ 

৬. কমন�ম ও ক�ােফেটিরয়া স�াদক িলিপ আ�ার উদু� িবভাগ 

৭. আ�জ�ািতক িবষয় স�াদক শাহিরমা তানিজন অিন� আইন িবভাগ 

৮. সািহত� স�াদক মাজহা�ল কিবর শয়ন নৃিব�ান িবভাগ 

৯. সং�ৃিত স�াদক আিসফ তালুকদার িশ�া ও গেবষণা 

ইনি�িটউট 

১০. �ীড়া স�াদক শািকল আহেমদ তানভীর ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� 

িবভাগ 

১১. ছা� পিরবহন স�াদক �মা. শামস-ঈ-�নামান সমাজকল�াণ ও গেবষণা 

ইনি�িটউট 

১২. সমাজ �সবা স�াদক আখতার �হােসন আইন িবভাগ 

১৩. সদস� �ষাশীয় সাংমা িচবল সং�ৃত িবভাগ 

১৪. সদস� �মা. রিকবুল ইসলাম ঐিতহ� ইিতহাস িবভাগ 

১৫. সদস� �মা. তানভীর হাসান �সকত িথেয়টার এ� পারফরেম� 

�ািডজ িবভাগ 

১৬. সদস� িতেলা�মা িসকদার দূেয�াগ িব�ান ও 

ব�ব�াপনা িবভাগ 

১৭. সদস� িনপু ইসলাম ত�ী ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� 

িবভাগ 
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১৮. সদস� রাইসা নােসর ফিলত রসায়ন ও 

�কিমেকৗশল িবভাগ 

১৯. সদস� সাবিরনা ইিত দশ�ন িবভাগ 

২০. সদস� �মা. রািকবুল হাসান রািকব ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� 

িবভাগ 

২১. সদস� নজ�ল ইসলাম ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� 

িবভাগ 

২২. সদস� �মাছা. ফিরদা পারভীন মেনািব�ান িবভাগ 

২৩. সদস� মুহা. মাহমুদুল হাসান ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� 

িবভাগ 

২৪. সদস� �মা. সাইফুল ইসলাম রােসল মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ 

িবভাগ 

২৫. সদস� �মাহা�দ রিফকুল ইসলাম 

সবুজ 

িথেয়টার এ� পারফরেম� 

�ািডজ িবভাগ 

 

 
জাতীয় �শাক িদবস উপলে�� ১৫ আগ� ২০১৯ ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় ছা� সংসেদর 

(ডাকসু) সভাপিত ও িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর অধ�াপক ড. �মা. 

আখতা��ামােনর �নতৃে� ডাকসু’র �নতৃবৃ� ধানমি�� ব�ব�ু �ৃিত জাদুঘের জািতর জনেকর 

�িতকৃিতেত ��া�িল িনেবদন কেরন। এসময় ডাকসু’র অন�ান� �নতৃবৃ� উপি�ত িছেলন 
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িবএনিসিস-র কায��ম 

(১লা জানুয়াির - ৩১ িডেস�র ২০২০) 

জানুয়াির ২০২০ 

 �সনা শাখার (পু�ষ ও মিহলা) ক�ােডটেদর বািষ�ক �িশ�ণ ক�া�। 

 �নৗ শাখার (পু�ষ ও মিহলা) ক�ােডটেদর বািষ�ক �িশ�ণ ক�া�। 

 িবমান শাখার (পু�ষ ও মিহলা) ক�ােডটেদর বািষ�ক �িশ�ণ ক�া�। 

 ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র আ�ঃহল ও বািষ�ক �ীড়া �িতেযািগতায় ক�ােডটেদর দািয়� পালন। 

 

 �ফ�য়াির ২০২০  

 �সনা, �নৗ, িবমান শাখায় নতুন ক�ােডট ভিত�। 

 আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস উ� যাপন কায��েম ক�ােডটেদর অংশ�হণ। 

 �সনা, �নৗ, িবমান শাখার ক�ােডটেদর �স�াল �িশ�ণ ক�া�। 

 

মাচ� ২০২০ 

 সা�ািহক �িশ�ণ �� (�িত ��বার) 

 �সনা, �নৗ, িবমান শাখার ক�ােডটেদর সি�িলত িশ�া সফর। 

 �সনা, �নৗ, িবমান শাখার ক�ােডটেদর ৭ িদন ব�াপী পৃথক পৃথক ক�াপসুল ক�া� (১ম পব�)। 

 

এি�ল ২০২০ 

 সমরিব�ান সািট�িফেকট �কাস� পরী�ার ��িতমূলক �াস  

 সমরিব�ান (জুিনয়র ও িসিনয়র) সািট�িফেকট �কাস� পরী�া-২০১৯ 

 

�ম ২০২০ 

 িবএনিসিস বৃি�র জন� ক�ােডট িনব�াচন 

 

অে�াবর ২০২০ 

 �সনা, �নৗ, িবমান (পু�ষ ও মিহলা) ক�ােডটেদর ৭ িদন ব�াপী পৃথক পৃথক ক�াপসুল �িশ�ণ (২য় পব�) 

 িবএনিসিস’র মহা-পিরচালক মেহাদেয়র পিরদশ�ন, র�দান ও বৃ� �রাপণ কায��ম উে�াধন 

 মাননীয় ভাইস-চ�াে�লর মেহাদেয়র প�ােরড পিরদশ�ন, ক�ােডটেদর নবীন বরণ ও িবদায় সংবধ�না অনু�ান 

 

নেভ�র ২০২০ 

 ক�ােডটেদর সা�ািহক �িশ�ণ সমা�। 

 

িডেস�র ২০২০ 

 মহান িবজয় িদবস প�ােরেড ক�ােডটেদর অংশ�হণ 

 �সনাবািহনীর সােথ শীতকালীন �যৗথ মহড়ায় ক�ােডটেদর অংশ�হণ 
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ঢাকা িব�িবদ�ালয় �র�ার ইউিনট 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �র�ার ইউিনট ২০২০ িনে�া� কায��ম পিরচালনা করেব:  

১। ১ম বষ� ভিত� পরী�ার নতুন ছা�-ছা�ীেদর সহেযািগতা করেত ���ােসবেকর দািয়� পালন করেব। 

২। জানুয়াির - �ফ�য়াির ২০২০ তািরখ িটএসিস-�ত নবাগত ছা�-ছা�ীেদর পিরিচিত সভায় ���ােসবেকর দািয়� 

পালন করেব। 

৩। ঢাকা িব�িবদ�ালয় সমাবত�েন �া�ন ছা�-ছা�ীেদর গাউন ও সুেভ�িনর িবতরণ এবং শৃ্�লা র�ার দািয়� পালন 

করেব। 

৪। হল ও িব�িবদ�ালয় অ�ালামনাই এেসািসেয়শেন সুেভ�িনর িবতরণ ও শৃ�লা র�ার দািয়� পালন করেব। 

৫। হেলর বািষ�ক �ীড়া �িতেযািগতায় ও িডন এ�াওয়ােড� ���ােসবেকর দািয়� পালন করেব। 

৬। মহান একুেশ �ফ�য়াির ২০২০ �ত �ক�ীয় শিহদ িমনাের শিহদ �বদীেত ফুল িদেয় সি�ত করা ও শৃ�লা 

র�ার দািয়� পালন করেব। 

৭। জুন-জুলাই’�ত বৃ�েরাপণ কম�সূিচ পালন। 

৮। বাংলা নববেষ� ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র িবিভ� অনু�ােন শৃ�লা র�ার দািয়� পালন করেব। 

৯। িবিভ� জাতীয় িদবস �যমন- শিহদ বুি�জীবী িদবস, িবজয় িদবস, িব� �া�� িদবস, ৫  জুন িব� পিরেবশ িদবস, 

১২ জুন ভূিমক� সেচতনতা িদবস, িনরাপদ মাতৃ� িদবেসর র �ািল ও আেলাচনা অনু�ােন �র�ারগণ অংশ�হণ 

করেব। 

১০। িব� িচ�া িদবেস লড� ও �লডী ব�ােডন পাওয়ােলর যু� জ�জয়�ী পালন। 

 

সুেযাগ-সুিবধা: 

�র�ার িহেসেব ব�ি�গত দ�তা অজ�ন, �নতৃে�র �ণাবিল চচ�া, ব�মুখী �িশ�ণ, �ানীয় ও জাতীয় ক�াে� অংশ�হণ, 

িব�িবদ�ালয় ও রা�ীয় অনু�ােন �যাগদান, সকল �র�ারেদর �বতন মওকুফ, �র�ার বৃি� এবং �র�ার ইউিনেটর সদস� 

হেল �দেশ-িবেদেশ িশ�া সফের অংশ �হেণর সুেযাগ পােব। 

 

সদস� িহেসেব অ��ভূি� : 

�িতবছর আ�হী ছা�ীেদর িনকট �থেক িনধ�ািরত ফেম� আেবদন প� �নওয়া হেয় থােক। �র�ার ইউিনেটর সদস� 

িহেসেব ৭ িদেনর �িশ�েণর পর দী�া �দােনর মাধ�েম কাজ করার অনুমিত পায়। �িশ�ণ �শেষ ১ িদেনর িদবা 

ক�া� ও মহাতাঁবু জলসার মাধ�েম �িশ�েণর সমাি� �ঘািষত হয়। 
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ছা�-িনেদ�শনা ও পরামশ�দান দফতর 

Academic Calendar-2020 

Day/Month Activity 

Each day Individual counseling session 

On every alternative month 2020 Mental health related workshop 

2nd and 3rd week of Jourary 2020 Publishing and distributing booklets on Dhaka 

University among the students through the 

respective Departments before the orientation 

programme 

01-01-2020 to 30-06-2020 Providing part time job facilities as students 

assistants to the needy and meritorious students of 

different Departments. 

21-01-2020 Orientation programme for the first year students 

(2019-2020) of the different Departments of the 

Facutly of Science and Faculty of Arts 

26-01-2020 Orientation programme for the first year students 

(2019-2020) of the different Departments of the 

Faculty of Biological Sciences and the Faculty of 

Engineering and Technology 

28-01-2020 Orientation programme for the first year students 

of the different Department of the Faculty of Arts 

29-01-2020 Orientation programme for the first year students 

(2019-2020) of the different Departments of the 

Facutly of Law and the Faculty of Arts 

02-02-2020 Orientation programme for the first year students 

(2019-2020) of the different Departments of the 

Faculty of Pharmacy, Facutly of Earth and 

Environmental Sciences and different institutes. 

04-02-2020 Orientation programme for the first year students 

(2019-2020) of the different Department of the 

Facutly of Social Science 

05-02-2020 Workshop on self-defense against sexual 

harassment 

06-02-2020 Orientation programme for the first year students 

(2019-2020) of the different Department of the 
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Faculty of Business Studies 

17-02-2020 Workshop on self-defense against sexual 

harassment 

18-02-2020 Workshop on self-defense against sexual 

harassment 

first week of February 2020 Award Leader Training of the Duke of Edinburgh’s 

Award programme 

Third week of February 2020 Orientation programme for the Bronze awardess of 

the Duke of Edinburgh’s Programme 

Last week of March 2020 Workshop on Drug Addiction 

First week of April 2020 Workshop on Technology addiction 

Second week of April 2020 Career Fair 

Third week of April 2020 Psychotherapy training for counselors 

Second week of June 2020 A two day training on Mental Health First Aid for 

Student Advisors 

Second week of June 2020 Interview for part time job of the students 

01-07-2020 to 31-12-2020 Providing part time job to the needy and 

meritorious students 

Second week of July 2020  A two day training on Mental Health First Aid for 

student advisors 

10-09-2020 Observing International Suicide Prevention day 

Third week of September 2020 Seminar/Workshop on Suicide Prevention 

Last week of September 2020 Award Leader Training of the Duke of Edinburgh’s 

Award programme 

10-10-2020 Observing World Mental Health Day and organizing 

a stall to build awareness about mental health 

Second week of November 2020 Interview for part time job of the students 

3rd Week of November to December 

2020 

Series of workshops on capacity building, personal 

development, developing self-confidence, non-

violent communication, neuro-linguistic programme 

etc. for personal growth 

Second week of December 2020 Meeting with Student Advisors regarding 

orientaion programme for the first year students 

(2020-2021) 
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বাধঁন 

(���ায় র�দাতােদর সংগঠন) 

বাঁধন, ঢাকা িব�িবদ�ালয় �জানাল পিরষদ কতৃ�ক আেয়ািজত অনুি�তব� ��া�ামসমূহ : ২০২০ 

�িমক 

নং 
কম�সূিচ স�াব� তািরখ 

১ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : িবজেনস �ািডজ অনুষদ  ২২-২৩ জানুয়াির 

২ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : কাজ�ন হল ১১-১৩ �ফ�য়াির 

৩ বািষ�ক বনেভাজন-২০২০ ০৭ �ফ�য়াির 

৪ আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে�� ভাষা শিহদেদর �িত ��া িনেবদন ২১ �ফ�য়াির 

৫ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস ২১ �ফ�য়াির 

৬ কম�শালা  ২৮ �ফ�য়াির 

৭ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২৬ মা�চ 

৮ বাংলা নববষ� ও পা�া-ইিলশ উৎসব  ১৪ এি�ল 

৯ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : বাংলা নববষ� ১৪ এি�ল 

১০ ইফতার মাহিফল ও আেলাচনা অনু�ান ৩০ এি�ল 

১১ িব� র�দাতা িদবস উপলে�� র �ািল ও আেলাচনা অনু�ান ১৪ জুন 

১২ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : িব�িবদ�ালয় িদবস ০১ জুলাই 

১৩ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : কলাভবন 
‘খ’ ইউিনেটর সা�াৎকার  

�হণকালীন সমেয় 

১৪ বাঁধন এর �িত�াবািষ�ক উ� যাপন ২৪ অে�াবর 

১৫ মহান শিহদেদর �িত ��া িনেবদন ১৬ িডেস�র 

১৬ িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : মহান িবজয় িদবস ১৬ িডেস�র 

১৭ বািষ�ক সাধারণ সভা ও দািয়� হ�া�র 
২৪ িডেস�র, ২০২০/০২ 

জানুয়াির, ২০২১ 

*** িবিভ� হল ইউিনটসমূেহ  কম�শালা আেয়াজন মাচ� ০১-জুন ৩০ 

*** িবিভ� হল ইউিনটসমূেহ নবীনবরণ ও �ডানার স�াননা অনু�ান মাচ� ০১-জুন ৩০ 

 

সাব��িণক �যাগােযাগ:     ০১। সভাপিত          : ০১৫৩৪৮৭১২৬৭ 

                         ০২। সাধারণ স�াদক : ০১৫৩৪-৮৭১২৬৮ 
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Dhaka University Moot Court Society 

Faculty of Law, University of Dhaka 

www.dumcs.org 

Annual Plan of DUMCS 
(1 January 2020 to 31 December 2020) 

Sl. Activity Date 

Events to be organized by DUMCS 

01 Introductory Workshop for Freshers of LL.B(Honours) 47thBatch  16 February 2020 

02 Regular Workshop on Mooting 19 March 2020 

03 10th Inter-Year Moot Court Competition 2020 19-21 June 2020 

04 Founding Day and Publication of DUMCS Annual Newsletter 03 July 2020 

05 Annual General Meeting 05 July 2020 

06 Advanced Workshop on International Mooting 22 August 2020 

07 3rd DUMCS-TIB National Anti -Corruption Moot Court 

Competition, 2020 

19-21 November  2020 

08 Mootcraft Season 2 (Mooting Practice Sessions) Weekly sessions 

International competitions to be participated by DUMCS 

01 60th  Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 

(Bangladesh Rounds) 2020, Dhaka, Bangladesh 

06–08 February2020 

02 5th Professor NR Madhava Menon SAARCLAW Mooting 

Competition 2020, Greater Noida, Delhi NCR, India 

21–24 February2020 

03 8th RMNLU-SCC Online Media Law Moot Court 

Competition2020, Lucknow, India 

28 February–01 March 

2020 

04 20th Justice P.N. Bhagwati International Moot on Human Rights 

2020, Pune, India 

21–22 March 2020 

05 Monroe E. Price Oxford Media Law Moot Court Competition 

(International Rounds) 2020, Oxford, United Kingdom 

31 March–03 April, 

2020 

06 60th  Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 

(International Rounds) 2020, Washington DC, USA 

12–18 April 2020  

07 14th  NLS-Trilegal International Arbitration Moot 2020, 

Bangalore, India 

20–22 May 2020 

08 ICC Moot Court Competition 2020, The Hague, Netherlands 07–12 June 2020  

09 The Asia Cup Moot 2020, Tokyo, Japan August  2020 
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DUMC-TIB Anti corruption Moot court Competion-2019 

 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

২০২০ সেনর ছুিটর তািলকা 

�াস ছুিটর তািরখ িদন ছুিটর উপল�� অিফস ছুিটর তািরখ িদন 

 

জানুয়াির ৩০, ২০২০ 

বৃহ�িতবার 

০১ সর�তী পূজা জানুয়াির ৩০, ২০২০ 

বৃহ�িতবার 

০১ 

�ফ�য়াির ২১, ২০২০ ��বার -- শিহদ িদবস ও আ�জ�ািতক মাতৃভাষা 

িদবস 

�ফ�য়াির ২১, ২০২০ ��বার -- 

মাচ� ১৭, ২০২০ ম�লবার ০১ জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর রহমান-

এর জ�িদবস ও জাতীয় িশ� িদবস 

মাচ� ১৭, ২০২০ ম�লবার ০১ 

মাচ� ২৬, ২০২০ বৃহ�িতবার ০১ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস মাচ� ২৬, ২০২০ বৃহ�িতবার ০১ 

এি�ল ১৪, ২০২০ ম�লবার ০১ বাংলা নববষ� এি�ল ১৪, ২০২০ ম�লবার ০১ 

�ম ০১, ২০২০ ��বার - �ম’িদবস �ম ০১, ২০২০ ��বার -- 

�ম ১৯, ২০২০ রিববার 

         �থেক 

জুন ১৮, ২০২০ বৃহ�িতবার 

 

৪০ 

শব-ই-কদর* 

জুমু‘আ-তুল-িবদা 

ঈদ-উল-িফতর* 

�ী�কালীন ছুিট 

�ম ২১, ২০২০ বৃহ�িতবার 

         �থেক 

�ম ২৮, ২০২০ বৃহ�িতবার 

০৮ 

জুলাই ১, ২০২০ বুধবার ০১ িব�িবদ�ালয় িদবস   
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জুলাই ৩০, ২০২০ বৃহ�িতবার 

�থেক 

আগ� ০৬, ২০২০ বৃহ�িতবার 

০৮ ঈদ-উল-আযহা* জুলাই ৩০, ২০২০ বৃহ�িতবার 

�থেক 

আগ� ০৪, ২০২০ ম�লবার 

০৬ 

আগ� ১১, ২০২০ ম�লবার ০১ �ভ জ�া�ামী আগ� ১১, ২০২০ ম�লবার ০১ 

আগ� ১৫, ২০২০ শিনবার --- জাতীয় �শাক িদবস  আগ� ১৫, ২০২০ শিনবার -- 

আগ� ৩০, ২০২০ রিববার ০১ মহররম (আ�রা) আগ� ৩০, ২০২০ রিববার ০১ 

অে�াবর ১৫, ২০২০ বৃহ�িতবার ০১ িব�িবদ�ালয় �শাক িদবস অে�াবর ১৫, ২০২০ বৃহ�িতবার ০১ 

অে�াবর ২৩, ২০২০ ��বার 

�থেক 

নেভ�র ০১, ২০২০ রিববার 

 

১০ দূগ�াপূজা (িবজয়া দশমী) 

শরৎকালীন ছুিট 

ঈদ-ই-িমলাদু�বী 

ল�ীপূজা 

অে�াবর ২৬, ২০২০ �সামবার 

 

অে�াবর ৩০, ২০২০ ��বার 

০১ 

নেভ�র ২৭, ২০২০ ��বার -- ফােতহা-ই-ইয়াজদাহম -- -- 

িডেস�র ১৪, ২০২০ �সামবার 

�থেক 

িডেস�র ৩০, ২০২০ বুধবার 

১৭ শহীদ বুি�জীিব িদবস 

মহান িবজয় িদবস 

শীতকালীন ছুিট 

িয�ি�ে�র জ� িদবস 

িডেস�র ১৬, ২০২০ বুধবার 

িডেস�র ২৫, ২০২০ ��বার 

০১ 

িবেশষ ��ব�ঃ এক তারকা িচ�যু� (*) পব�সমূহ চাঁদ �দখা সােপে� পের জানােনা হেব। 

                 দুই তারকা িচ�যু� (**) পব��েলার ছুিটর তািরখ পের জানােনা হেব। 

 

িন�িলিখত পব�সমূহ উপলে�� সংি�� স�দােয়র কম�কত�া/কম�চারীবৃ� � � অিফস �ধােনর অবশ�ই পূব� 

অনুেমাদন�েম �য �কান ০৩(িতন) িদন ঐি�ক ছুিট �ভাগ করেত পারেবন : 

 

 

(১) মুসিলম পব�সমূহ  

(১) ফােতহা-ই-ইয়াজদাহম*-০১ িদন (২) আেখির চাহার �শা�া-০১ িদন 

(৩) িব� ইজেতমার আেখির �মানাজােতর িদন/ অন� �কান মুসিলম পব�/ধম�ীয় অনু�ােনর িদন-০১ িদন 

 

(২) িহ�ু পব�সমূহ  

(১) ল�ী পূজা-০১ িদন (২) দুগ�া পূজা-০৩ িদন (৩) মহালয়া-০১ িদন 

(৪) কালী পূজা-০১ িদন     (৫) জগ�া�ী পূজা-০১ িদন (৬) িশবরাি�-০১ িদন 
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(৭) �দালযা�া-০১ িদন   (৮) অ�মী �ান -০১ িদন      (৯) �চ� সং�াি�-০১ িদন 

 

(৩) �বৗ� পব�সমূহ  

   (১) আষাঢ়ী  পূিণ�মা-০১ িদন (২) মধু পূিণ�মা-০১ িদন (৩) আি�নী পূিণ�মা-০১ িদন 

(৪) মাঘী পূিণ�মা-০১ িদন           (৫) �চ� সং�াি�-০১ িদন 

 

(৪) ি��ান পব�সমূহ  

   (১) বড় িদেনর পেরর িদন-০১ িদন                (২) বড় িদেনর পেরর ি�তীয় িদন-০১ 

িদন 

(৩) ই�ার স�াটার-�ড-০১ িদন (৪) ই�ার সান-�ড-০১ িদন 

 

এত� িভ� : 

 

1) বাংলােদশ সরকার কতৃ�ক �কান িনিদ�� িদন ছুিট বেল �ঘাষণা করা হেল অথবা সরকার কতৃ�ক �ঘািষত 

�কান িদেনর ছুিট িব�িবদ�ালেয়র ছুিটর তািলকায় তািলকাভু� হওয়ার পর তা পুনরায় সরকার কতৃ�ক 

অবেলাপ করা হেল িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক ঐিদন ছুিট বেল/ ছুিট বািতল বেল গণ� হেব। 

2) ডাকসু িনব�াচন ও সমাবত�ন অনু�ােনর িদন/িদনসমূহ িব�িবদ�ালেয়র �াসসমূহ ছুিট থাকেব। 

3) ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ক�ীয় ছা� সংসদ ও হল সংসদসমূেহর িনব�াচেনর িদন �াসসমূহ ছুিট থাকেব। 

4) এক তারকা িচ�যু� (*) পব�সমূহ চাঁদ �দখা সােপে� পের জানােনা হেব। 

5) দুই তারকা িচ�যু� (**) পব��েলার ছুিটর তািরখ পের জানােনা হেব। 
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একােডিমক িদনপি� 

(জানুয়াির ২০২০-িডেস�র ২০২০) 

জানুয়াির ২০২০   

০১-০১-২০২০ 

বুধবার 

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, সং�ৃত িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ইিতহাস 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম 

�সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, 

িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ।  ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ভাষািব�ান িবভাগ। 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, সংগীত িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, িব� ধম� ও 

সং�ৃিত িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ। িবএসএস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ১ম �সিম�ার, ি�ি�ং এ� 

পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। এমএস, ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ। এমএসিস ১ম 

�সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ। ২য় বষ�, মৎস�িব�ান িবভাগ। 

িবএফএ ১ম বষ�, ২য় বষ� ও এমএফএ ১ম পব� �ািফক িডজাইন িবভাগ। িবভাগ। ১ম বষ�, 

২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� স�ান ও এমএস, পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট। 

িবএ (অনাস�) এফএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার;  িবএ (অনাস�) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) িসএলিস ১ম বষ� 

১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; িবএ 

(অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট। িবএসএসই (অনাস�) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; এমএসএস ১ম 

�সিম�ার, ৩য় �সিম�ার, (২২তম ব�াচ) ১ম  �সিম�ার, এমআইিট (২০তম ব�াচ), ৪থ� 

�সিম�ার, িপিজিডআইিট ১ম �সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট 
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�ািডজ ইনি�িটউট। 

০২-০১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ইংেরজী িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, 

একাউি�ং এ� আই.এস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। িবএসএস 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, এমএসএস ১ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, এমএসএস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। 

িবএসএস ৩য় �সিম�ার, এমএসএস ২য় �সিম�ার, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ 

িবভাগ। িবএড (স�ান) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমএড ১ম �সিম�ার (২২তম ব�াচ) ও এমএড ২য় 

�সিম�ার (২১তম ব�াচ), িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

০৩-০১-২০২০ 

��বার** 
 

০৪-০১-২০২০ 

শিনবার** 
 

০৫-০১-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, আরবী িবভাগ। 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, 

পািল ও বুি�� �ািডজ িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। ১ম 

বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

এমিবএ ২য় �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, 

িফন�া� িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ 

এ� িলডারশীপ িবভাগ। িবএসএস ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ২য় বষ� 

৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার (১৩তম ব�াচ),  ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার (১২তম ব�াচ), ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার (১১তম ব�াচ), এমএসএস (১০তম 

ব�াচ), ১ম �সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 
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�সিম�ার, ৪থ�  বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ 

িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ৫ম 

�সিম�ার, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। িব.এস স�ান ২য় বষ�, মেনািব�ান 

িবভাগ। এমিফল, ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমএস ি�ং �সিম�ার, 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ। ১ম বষ� িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা 

ইনি�িটউট। 

০৬-০১-২০২০ 

�সামবার   

�াস �� : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ 

১ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। িবএসএস ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন 

িডজঅড�ারস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), রা�িব�ান িবভাগ। 

০৭-০১-২০২০ 

ম�লবার   

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ।  ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, নৃিব�ান 

িবভাগ। িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-১ ফােম�সী িবভাগ। 

০৮-০১-২০২০ 

বুধবার 

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, নৃত�কলা িবভাগ। ১ম বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ১ম 

বষ�, অণুজীব িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� স�ান, িজন �েকৗশল ও জীব �যুি� িবভাগ। িবএস 

স�ান ১ম বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ�, ভূত� িবভাগ। িবএস 

স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও 

�কিমেকৗশল িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ।  ১ম বষ�, 

মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ। ১ম বষ�, মৎস�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ�, �ািণিবদ�া িবভাগ। 

১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ�, পুি� ও খাদ�িব�ান ইনি�িটউট। 

৯-০১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
 

১০-০১-২০২০ 

��বার**  

 

 

১১-০১-২০২০ 

শিনবার** 

�াস �� : িবিবএ ১ম বষ� ি�ং �সিম�ার, ২য় বষ� ি�ং �সিম�ার, ৩য় বষ� ি�ং 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ি�ং �সিম�ার, এমিবএ ি�ং �সিম�ার, ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

১২-০১-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� 

৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার 

ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। এম.এস ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 
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�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এস ১ম �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, জাপািনজ �ািডজ িবভাগ। ২য় বষ� ও ৩য় 

বষ� স�ান, িজন �েকৗশল ও জীব �যুি� িবভাগ। িবএস স�ান ৪থ� বষ�, ভূত� িবভাগ। ৩য় 

বষ�, মৎস�িব�ান িবভাগ। ১ম �সিম�ার, ৩য় �সিম�ার, ৫ম �সিম�ার, ৭ম �সিম�ার, �া�� 

অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

১৩-০১-২০২০ 

�সামবার  
 

১৪-০১-২০২০ 

ম�লবার  
 

১৫-০১-২০২০ 

বুধবার 

�াস �� : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ 

১ম �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। এমএসএস ১ম �সিম�ার, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা 

িবভাগ। এম.এস (এডুেকশনাল সাইেকালিজ) ও (কাউে�িলং সাইেকালিজ), এডুেকশনাল ও 

কাউে�িলং সাইেকালিজ িবভাগ। িবএফএ ৩য় বষ�, ৪থ� বষ�, �ািফক িডজাইন িবভাগ। 

 

১৬-০১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
২য় িমডটাম� পরী�া : এম.ফা�ম, ি�িনক�াল ফােম�সী এ� ফাম�ােকালিজ িবভাগ। 

১৭-০১-২০২০ 

��বার** 
 

১৮-০১-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৯-০১-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : এম.এস.এস ১ম �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। ১ম বষ� এলএলিব 

(স�ান), আইন িবভাগ। িব.এস স�ান ১ম বষ� ও ৩য় বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। ৪থ� বষ� 

স�ান, িজন �েকৗশল ও জীব �যুি� িবভাগ। িবএস স�ান ২য় বষ�, ভূত� িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : এম.ফাম�, ওষুধ �যুি� িবভাগ। 

২০-০১-২০২০ 

�সামবার   

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। এম.এস, অণুজীব িব�ান 

িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমু� িব�ান িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : এম.ফাম�, ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ। 
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২১-০১-২০২০ 

ম�লবার 
 

২২-০১-২০২০ 

বুধবার 
 

২৩-০১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
 

২৪-০১-২০২০ 

��বার** 
 

২৫-০১-২০২০ 

শিনবার** 
�াস �� : ৪থ� বষ�, মৎস�িব�ান িবভাগ। 

২৬-০১-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : ২য় বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ। িবএস স�ান ৩য় 

বষ�, ভূত� িবভাগ। এমএসিস ২য় �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

�াস �শষ : এমআরইিট ৮ম ব�াচ ৩য় �সিম�ার, শি� ইনি�িটউট। 

২৭-০১-২০২০ 

�সামবার   
�াস �� : ২য় বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। 

২৮-০১-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �� : ৩য় বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। ৩য় বষ� িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ 

ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

২৯-০১-২০২০ 

বুধবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবএড (স�ান) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার, এমএড ১ম �সিম�ার (২২তম ব�াচ) ও এমএড ২য় �সিম�ার (২১তম 

ব�াচ), িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : এম.ফাম�, ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ। 

৩০-০১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �� : ২য় বষ� ও ৪থ� বষ�, �ািণিবদ�া িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমআরইিট ৮ম ব�াচ ৩য় �সিম�ার, শি� ইনি�িটউট। 

৩১-০১-২০২০ 

��বার** 
 

 

০১-০২-২০২০ 

শিনবার** 

�াস �� : এমএস ১ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

 

০২-০২-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : এমিবএ ১ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। এমিবএ ২য় �সিম�ার, ব�াংিকং এ� 

ই�ু�ের� িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ৩য় বষ�, �ািণিবদ�া িবভাগ। 

িবএস স�ান ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা 
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িবভাগ। এমএসএস ১ম �সিম�ার, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট।  

১ম িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমু� িব�ান িবভাগ। এমএফএ ২য় পব� �ািফক 

িডজাইন িবভাগ। 

�াস �শষ : এমএফএ ১ম পব�, �াচ�কলা িবভাগ। 

০৩-০২-২০২০ 

�সামবার   

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। �াতেকা�র, পুি� ও 

খাদ�িব�ান ইনি�িটউট। 

০৪-০২-২০২০ 

ম�লবার 
 

০৫-০২-২০২০ 

বুধবার 
 

০৬-০২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
�াস �� : ৪থ� বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। 

০৭-০২-২০২০ 

��বার** 
বাধঁন : বািষ�ক বনেভাজন-২০২০ 

০৮-০২-২০২০ 

শিনবার** 

�াস �� : ১ম বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

০৯-০২-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-২ ও ৩, ফােম�সী িবভাগ। িবএস স�ান ২য় বষ�, 

ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ।  

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, জাপািনজ �ািডজ িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

১০-০২-২০২০ 

�সামবার   
�াস �� : ২য় বষ�, মৃি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ। 

১১-০২-২০২০ 

ম�লবার 
�াস �� : এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

১২-০২-২০২০ 

বুধবার 

�াস �� :  

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 
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রা�িব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ�, অণুজীব িব�ান িবভাগ।  

১৩-০২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এম.এস ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

�াস �শষ : এম.ফাম�, ওষুধ �যুি� িবভাগ। এমএফএ ২য় পব�, �াচ�কলা িবভাগ। 

১৪-০২-২০২০ 

��বার** 
 

১৫-০২-২০২০ 

শিনবার** 
১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, এম.এস ১ম �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। 

১৬-০২-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : ২য় বষ� এলএলিব (স�ান), ৩য় বষ� এলএলিব (স�ান), ৪থ� বষ� এলএলিব 

(স�ান), আইন িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ইংেরজী িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, 

একাউি�ং এ� আই.এস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� 

িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ। িব.এস স�ান ৪থ� বষ�, মেনািব�ান 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

এমআইিট (২০তম ব�াচ), ৪থ� �সিম�ার, িপিজিডআইিট ১ম �সিম�ার, তথ� �যুি� 

ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবএড (স�ান) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার, এমএড ১ম �সিম�ার (২২তম ব�াচ) ও এমএড ২য় �সিম�ার (২১তম 

ব�াচ), িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

Dhaka University Moot Court Society : Introductory Workshop for Freshers 
ofLL.B (Honours) 47th Batch 

১৭-০২-২০২০ 

�সামবার   

১ম িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

 

১৮-০২-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, নৃত�কলা িবভাগ। 
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১৯-০২-২০২০ 

বুধবার 
ফাইনাল পরী�া �� : এমএফএ ১ম পব�, �াচ�কলা িবভাগ। 

২০-০২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএএফএ ৪থ� বষ�, �াচ�কলা িবভাগ। 

২১-০২-২০২০ 

��বার** 

বাধঁন : আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে�� ভাষা শিহদেদর �িত ��া িনেবদন ও 

িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : আ�জ�ািতক মাতৃভাষা িদবস 

২২-০২-২০২০ 

শিনবার** 
 

২৩-০২-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ইিতহাস িবভাগ। ৩য় বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান 

অনুষদভু� সকল িবভাগ। মা�ার অব লজ ( �জনােরল এ� ��শালাইজড), আইন িবভাগ। 

৫ম ও ৭ম �সিম�ার িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, 

দশ�ন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় 

�সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ। ১ম বষ� িবএসএস 

স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : িবএএফএ ৩য় বষ�, �াচ�কলা িবভাগ। 

২৪-০২-২০২০ 

�সামবার   
১ম িমডটা�ম পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। 

২৫-০২-২০২০ 

ম�লবার 
১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), রা�িব�ান িবভাগ। 

২৬-০২-২০২০ 

বুধবার 

�াস �� : এম.এস, িজন �েকৗশল ও জীব �যুি� িবভাগ। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, পািল ও বুি�� �ািডজ িবভাগ। এমএসিস 

১ম �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। 

২৭-০২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
১ম িমডটাম� পরী�া : এমএস, ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ। 

২৮-০২-২০২০ 

��বার** 
বাধঁন : কম�শালা 
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২৯-০২-২০২০ 

শিনবার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ি�ং �সিম�ার, ২য় বষ� ি�ং �সিম�ার, ৩য় বষ� ি�ং 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ি�ং �সিম�ার, এমিবএ ি�ং �সিম�ার, ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

 

০১-০৩-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : এমএস ১ম �সিম�ার, সমু� িব�ান িবভাগ। িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-৪, 

ফােম�সী িবভাগ। এমএস ২য় �সিম�ার, এমএস ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা 

িবভাগ। এমএস, মৎস�িব�ান িবভাগ। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, উদু� িবভাগ। ১ম বষ� 

১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ।  ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ 

িবভাগ। এমএসিস ২য় �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, 

৪থ� বষ� স�ান ও এমএস, পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট। িবএসএসই (অনাস�) 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার; এমএসএস ১ম �সিম�ার, ৩য় �সিম�ার, (২২তম ব�াচ) ১ম  �সিম�ার, তথ� 

�যুি� ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

জাপািনজ �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.ফাম�, ফাম�ািসউিটক�াল �কিমি� িবভাগ। 

০২-০৩-২০২০ 

�সামবার   

১ম িমডটাম� পরী�া : এমআরইিট ৯ম ব�াচ ২য় �সিম�ার, এমআরইিট ৮ম ব�াচ ২য় 

�সিম�ার, শি� ইনি�িটউট। 

০৩-০৩-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। িবএসএস ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ৩য় 

বষ� ৫ম �সিম�ার (১২তম ব�াচ),  শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ৫ম �সিম�ার, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন 

�ািডজ িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ�, িবএস স�ান ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ�, অণুজীব 

িব�ান িবভাগ। 

�াস �শষ : এম.ফাম�, ি�িনক�াল ফােম�সী এ� ফাম�ােকালিজ িবভাগ। 

০৪-০৩-২০২০ 

বুধবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবএসএস ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, এমএসএস ১ম �সিম�ার, �লাক 

�শাসন িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার 

(১৩তম ব�াচ), এমএসএস (১০তম ব�াচ), ১ম �সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ।  

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ৩য় �সিম�ার, 

ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। এমএসএস ২য় �সিম�ার, ি�ি�ং এ� 
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পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। 

০৫-০৩-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, 

আরবী িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং�ৃিত িবভাগ। িবএসএস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ১ম �সিম�ার, ি�ি�ং এ� 

পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। 

০৬-০৩-২০২০ 

��বার** 
 

০৭-০৩-২০২০ 

শিনবার** 
 

০৮-০৩-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ২য় বষ� 

স�ান ৩য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, 

ভাষািব�ান িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। এম.এস.এস ১ম 

�সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

িবএসএস ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, দশ�ন 

িবভাগ।  ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, নৃিব�ান িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, পপুেলশন 

সােয়ে�স িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার (১১তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমএস ি�ং �সিম�ার, 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ। িবএ (অনাস�) এফএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার;  িবএ (অনাস�) ১ম বষ� 

১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; িবএ 

(অনাস�) িসএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট। ১ম �সিম�ার, 

৩য় �সিম�ার, ৫ম �সিম�ার, ৭ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ। 

০৯-০৩-২০২০ ১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 
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�সামবার   ২য় িমডটাম� পরী�া : এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। 

১০-০৩-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং�ৃিত িবভাগ। এম.এস ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

১১-০৩-২০২০ 

বুধবার 
�াস �� : িবএস স�ান ৩য় বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

১২-০৩-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ 

িবভাগ। এমএসএস ১ম �সিম�ার, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং�ৃিত িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িবএএফএ ৩য় বষ�, িবএএফএ ৪থ� বষ�, এমএফএ ২য় পব�, �াচ�কলা 

িবভাগ। 

১৩-০৩-২০২০ 

��বার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ। 

১৪-০৩-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৫-০৩-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : এমিবএ ১ম টাম�, ম�ােনজেম� িবভাগ। িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-৫, ফােম�সী 

িবভাগ। এমএস, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। এমএস ১ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত 

ইনি�িটউট। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

এমিবএ ১ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� ও �াতেকা�র, 

পুি� ও খাদ�িব�ান ইনি�িটউট। এমএসএস ১ম �সিম�ার, সমাজকল�াণ ও গেবষণা 

ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ।  

ফাইনাল পরী�া �� : এম.ফাম�, ওষুধ �যুি� িবভাগ। 

১৬-০৩-২০২০ 

�সামবার   
 

১৭-০৩-২০২০ 

ম�লবার 
 

১৮-০৩-২০২০ 

বুধবার 
�াস �� : িবএস স�ান ৪থ� বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 
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১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, উদু� 

িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

১৯-০৩-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
Dhaka University Moot Court Society : Regular Workshop on Mooting 

২০-০৩-২০২০ 

��বার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এস ১ম 

�সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। 

২১-০৩-২০২০ 

শিনবার** 
১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

২২-০৩-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ�, ভূেগাল 

ও পিরেবশ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও 

�কিমেকৗশল িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

২৩-০৩-২০২০ 

�সামবার   

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, একাউি�ং এ� আই.এস িবভাগ। ২য় বষ� 

৩য় �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

২৪-০৩-২০২০ 

ম�লবার 
 

২৫-০৩-২০২০ 

বুধবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার,  

রা�িব�ান িবভাগ। 

২৬-০৩-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
বাধঁন : িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস 

২৭-০৩-২০২০ 

��বার** 
 

২৮-০৩-২০২০ 

শিনবার** 
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২৯-০৩-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমিবএ ২য় �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। ২য় বষ� 

(স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট �ািডজ ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� 

ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এস, ফিলত গিণত িবভাগ। 

৩০-০৩-২০২০ 

�সামবার   
১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। 

 

৩১-০৩-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : িবএফএ ৩য় ও  ৪থ� বষ�, এমএফএ ১ম পব� অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। িবএফএ 

৪থ� বষ�, ি�� �মিকং িবভাগ। এমএফএ ১ম পব�, ি�� �মিকং িবভাগ। িবএফএ ৪থ� বষ� ও 

এমএফএ ১ম পব�, কা�িশ� িবভাগ। ৩য় বষ� িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা 

ইনি�িটউট।    

 

০১-০৪-২০২০ 

বুধবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এম.এ ১ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। িব.এস স�ান ২য় বষ�, মেনািব�ান 

িবভাগ। এম.এস, অণুজীব িব�ান িবভাগ। এমএস ১ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও 

�কিমেকৗশল িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমু� িব�ান িবভাগ। 

০২-০৪-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা 

িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএড (স�ান) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, এমএড ১ম �সিম�ার (২২তম ব�াচ) ও এমএড ২য় �সিম�ার (২১তম ব�াচ), 

িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট। এমআইিট (২০তম ব�াচ), ৪থ� �সিম�ার, িপিজিডআইিট ১ম 

�সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

০৩-০৪-২০২০ 

��বার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা 

িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.ফাম�, ি�িনক�াল ফােম�সী এ� ফাম�ােকালিজ িবভাগ। 

০৪-০৪-২০২০  
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শিনবার** 

০৫-০৪-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : িব.এস স�ান ১ম বষ� ও ৩য় বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। ৫ম ও ৭ম 

�সিম�ার িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, নৃত�কলা িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� 

৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, 

িফন�া� িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

�রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

০৬-০৪-২০২০ 

�সামবার   
 

০৭-০৪-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমিবএ ১ম টাম�, ম�ােনজেম� িবভাগ। িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-১ 

িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-২ ও ৩, ফােম�সী িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। 

০৮-০৪-২০২০ 

বুধবার 
ফাইনাল পরী�া �� : এম.এস, পিরসংখ�ান িবভাগ। 

০৯-০৪-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমএস ১ম �সিম�ার,  সমু� িব�ান িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ইিতহাস িবভাগ। 

১০-০৪-২০২০ 

��বার** 
২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

১১-০৪-২০২০ 

শিনবার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমআইিট (২০তম ব�াচ), ৪�থ �সিম�ার, িপিজিডআইিট ১ম 

�সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

১২-০৪-২০২০ 

রিববার 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। ৩য় 

বষ� ৫ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� িবএসএস স�ান, ৩য় বষ� িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও 

গেবষণা ইনি�িটউট। 

১৩-০৪-২০২০ �াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 
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�সামবার   ৭ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, সং�ৃত িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ভাষািব�ান 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ। এম.এস ১ম �সিম�ার, সমাজ 

িব�ান িবভাগ। 

১৪-০৪-২০২০ 

ম�লবার 
বাধঁন : বাংলা নববষ� ও পা�া-ইিলশ উৎসব ও িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় : বাংলা নববষ� 

১৫-০৪-২০২০ 

বুধবার 

২য় িমডটা�ম পরী�া : ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, জাপািনজ 

�ািডজ িবভাগ। 

১৬-০৪-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ইংেরজী িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� 

৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, 

টু�িরজম এ� হসিপটািলিট ম�ােনজেম� িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ।  ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমএস ি�ং �সিম�ার, কি�উটার িব�ান ও 

�েকৗশল িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং 

িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, �রাবিট� 

এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

১৭-০৪-২০২০ 

��বার** 
 

১৮-০৪-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৯-০৪-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : �াতেকা�র, উি�দিব�ান িবভাগ। 

১ম িমডটাম� পরী�া : মা�ার অব লজ (�জনােরল এ� ��শালাইজড), আইন িবভাগ। ৪থ� 

বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ২য় বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ইংেরজী িবভাগ। িবএফএ ৩য় বষ�, অংকন ও 

িচ�ায়ণ িবভাগ। িবএফএ ৪থ� বষ�, ি�� �মিকং িবভাগ। িবএফএ ৪থ� বষ�, কা�িশ� িবভাগ। 
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িবএড (স�ান) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

এমএড ১ম �সিম�ার (২২তম ব�াচ) ও এমএড ২য় �সিম�ার (২১তম ব�াচ), িশ�া ও 

গেবষণা ইনি�িটউট। 

২০-০৪-২০২০ 

�সামবার   

২য় িমডটাম� পরী�া : এমএসিস ২য় �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ি�ং �সিম�ার, ২য় বষ� ি�ং 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ি�ং �সিম�ার, ৪থ� বষ� ি�ং �সিম�ার, এমিবএ ি�ং �সিম�ার, 

ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএফএ ১ম পব�, অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। এমএফএ ১ম পব�, 

ি�� �মিকং িবভাগ। এমএফএ ১ম পব�, কা�িশ� িবভাগ। 

২১-০৪-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, একাউি�ং এ� আই.এস িবভাগ।  

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এস ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

২২-০৪-২০২০ 

বুধবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, নৃত�কলা িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

২৩-০৪-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, পািল ও বুি�� �ািডজ িবভাগ। �াতেকা�র 

১ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার 

ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, 

উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� 

ইি�িনয়ািরং িবভাগ। িবএ (অনাস�) এফএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার;  িবএ (অনাস�) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) িসএলিস 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার; িবএ (অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট। 
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ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ভাষািব�ান িবভাগ। এম.এস,  

পদাথ�, গিণত িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। িবএফএ ৩য় বষ�, 

অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। 

২৪-০৪-২০২০ 

��বার** 
ফাইনাল পরী�া �� : ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। 

২৫-০৪-২০২০ 

শিনবার** 

ফাইনাল পরী�া �� : িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ি�ং �সিম�ার, ২য় বষ� ি�ং �সিম�ার, ৩য় বষ� ি�ং 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ি�ং �সিম�ার, এমিবএ ি�ং �সিম�ার, ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

২৬-০৪-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ� বষ�, ভূত� িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া :  এমএসিস ১ম �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। এমিবএ ১ম �সিম�ার, 

মােক�িটং িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, সং�ৃত িবভাগ। ১ম 

বষ� ১ম �সিম�ার, ইিতহাস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ। 

২৭-০৪-২০২০ 

�সামবার   

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ।  ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, নৃিব�ান 

িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সং�ৃত িবভাগ। 

এমিবএ ২য় �সিম�ার, একাউি�ং এ� আই.এস িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, জাপািনজ �ািডজ িবভাগ। 

২৮-০৪-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� এলএলিব (স�ান), ২য় বষ� এলএলিব (স�ান), ৩য় বষ� 

এলএলিব (স�ান), ৪থ� বষ� এলএলিব (স�ান), আইন িবভাগ। 

�াস �শষ : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� 

৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা 

িবভাগ। িবএসএসই (অনাস�) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; এমএসএস ১ম �সিম�ার, ৩য় �সিম�ার, (২২তম ব�াচ) 

১ম  �সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

 



386 
 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ। 

২৯-০৪-২০২০ 

বুধবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, নৃত�কলা িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, একাউি�ং এ� আই.এস িবভাগ। 

৩০-০৪-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �� : এমআরইিট ১০ম ব�াচ ১ম �সিম�ার, শি� ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। এমএসএস ১ম �সিম�ার, গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা 

িবভাগ। িবএসএস ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, এমএসএস ১ম �সিম�ার, িবএসএস ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, পপুেলশন 

সােয়ে�স িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

এম.এস ১ম �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার (১৩তম ব�াচ),  ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার (১১তম ব�াচ), এমএসএস (১০তম ব�াচ), ১ম �সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� 

অধ�য়ন িবভাগ।  ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমএসএস ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ৩য় �সিম�ার, এমএসএস ২য় 

�সিম�ার, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমু� িব�ান িবভাগ। 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ।  

ফাইনাল পরী�া �� : িবএ (অনাস�) এফএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার;  িবএ (অনাস�) ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; িবএ 

(অনাস�) িসএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট। 

বাধঁন : ইফতার মাহিফল ও আেলাচনা অনু�ান 

 

০১-০৫-২০২০ 

��বার** 
 

০২-০৫-২০২০ ২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� স�ান ও এমএস, পিরসংখ�ান 
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শিনবার** গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, 

উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৭ম �সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

০৩-০৫-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : এমআইিট (২২তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ২য় �সিম�ার, তথ� 

�যুি� ইনি�িটউট। 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ৩য় বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। এমএস ১ম 

�সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট।  

২য় িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএসএস ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার (১২তম ব�াচ),  শাি� ও 

সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। 

িবএসএস ৫ম �সিম�ার, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। �াতেকা�র 

১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� 

৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, সমু� িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� 

১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

এমএস ি�ং �সিম�ার, কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

০৪-০৫-২০২০ 

�সামবার   
 

০৫-০৫-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার,  ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, তথ�িব�ান 

ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, দশ�ন 

িবভাগ।  ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, নৃিব�ান িবভাগ। 
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০৬-০৫-২০২০ 

বুধবার 

�াস �শষ : িবএফএ ২য় ও ৩য় বষ�, কা�িশ� িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, সমাজ িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, গণেযাগােযাগ ও 

সাংবািদকতা িবভাগ। 

০৭-০৫-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমএস ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ফারিস 

ভাষা ও সািহত� িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। এমিবএ ১ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। 

িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। 

এম.এস.এস ১ম �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। িবএসএস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

�লাক �শাসন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), রা�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার (১৪তম ব�াচ), ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার (১১তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, উইেমন এ� �জ�ার �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, 

কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ১ম �সিম�ার, ি�ি�ং এ� পাবিলেকশন 

�ািডজ িবভাগ। এমএসিস ১ম �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। এমএসিস ২য় 

�সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। িবএফএ ২য় বষ�, অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। 

িবএফএ ২য় বষ�, িবএফএ ৩য় বষ�, ি�� �মিকং িবভাগ। ৫ম ও ৭ম �সিম�ার িবএসএস 

স�ান, এমএসএস ১ম �সিম�ার, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। ১ম �সিম�ার, ৩য় 

�সিম�ার, ৫ম �সিম�ার, ৭ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� 

ভালনােরিবিলিট �ািডজ ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। িবএসএস ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। ৪�থ বষ� ৭ম 

�সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস 

িবভাগ। 

০৮-০৫-২০২০ 

��বার** 
�াস �শষ : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 

০৯-০৫-২০২০ 

শিনবার** 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। এমএসএস ১ম �সিম�ার, 
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গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, �রাবিট� এ� �মকা�িন� 

ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

১০-০৫-২০২০ 

রিববার 

�াস �শষ : এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� 

পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। এমিবএ ১ম �সিম�ার, মােক�িটং 

িবভাগ। িবএসএস ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, এমএসএস ১ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। 

িবএসএস ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

এম.এস ১ম �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার (১৩তম ব�াচ), ৩য় বষ� 

৫ম �সিম�ার (১২তম ব�াচ),  এমএসএস (১০তম ব�াচ), ১ম �সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� 

অধ�য়ন িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, এমএসএস ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ৫ম �সিম�ার, ি�ি�ং এ� 

পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। িবএসএস ৩য় �সিম�ার, এমএসএস ২য় �সিম�ার, ি�ি�ং 

এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৪�থ বষ� ৭ম �সিম�ার, 

িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। িবএসএসই (অনাস�) ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার; এমএসএস ১ম �সিম�ার, ৩য় 

�সিম�ার, (২২তম ব�াচ) ১ম  �সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

১১-০৫-২০২০ 

�সামবার   
 

১২-০৫-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, 

িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

১৩-০৫-২০২০ 

বুধবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমএস ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, পািল ও বুি�� �ািডজ িবভাগ। 

১৪-০৫-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

২য় িমডটাম� পরী�া : এমএস ১ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। ১ম 

বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� ও �াতেকা�র, পুি� ও খাদ�িব�ান ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, পািল ও বুি�� �ািডজ িবভাগ। 

িবএসএস ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, �লাক �শাসন িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম 
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ব�াচ), রা�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� িবভাগ। ১ম 

বষ� ১ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএসএস ১ম �সিম�ার, ি�ি�ং 

এ� পাবিলেকশন �ািডজ িবভাগ। 

১৫-০৫-২০২০ 

��বার** 
�াস �শষ : ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

১৬-০৫-২০২০ 

শিনবার** 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও 

�কিমেকৗশল িবভাগ। 

১৭-০৫-২০২০ 

রিববার 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এস.এস ১ম �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। এমএসিস 

১ম �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। 

১৮-০৫-২০২০ 

�সামবার   

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও 

�কিমেকৗশল িবভাগ। 

১৯-০৫-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত 

িবভাগ। 

২০-০৫-২০২০ 

বুধবার 

�াস �শষ : িবএস স�ান ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, িবএস স�ান ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৫ম �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

২১-০৫-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �� : িবএড (স�ান) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএড ২য় �সিম�ার (২২তম ব�াচ), িশ�া ও গেবষণা 

ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

২২-০৫-২০২০ 

��বার** 
 

২৩-০৫-২০২০ 

শিনবার** 
 

২৪-০৫-২০২০ 

রিববার 
 

২৫-০৫-২০২০ 

�সামবার   
�াস �শষ : এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

২৬-০৫-২০২০ 

ম�লবার 
�াস �শষ : এম.এ ১ম �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 
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২৭-০৫-২০২০ 

বুধবার 
 

২৮-০৫-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

২৯-০৫-২০২০ 

��বার** 
 

৩০-০৫-২০২০ 

শিনবার** 
�াস �শষ : এমএস ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

৩১-০৫-২০২০ 

রিববার 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এস, বােয়ােমিডেকল িফিজ� এ� �টকেনালিজ, িটিসেকম 

িবভাগ। 

 

০১-০৬-২০২০ 

�সামবার   

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার,  তথ�িব�ান ও ��াগার 

ব�ব�াপনা িবভাগ। এমএসিস ২য় �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট �ািডজ 

ইনি�িটউট। 

০২-০৬-২০২০ 

ম�লবার 
  

০৩-০৬-২০২০ 

বুধবার 
ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

০৪-০৬-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : এমএস ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএস ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

০৫-০৬-২০২০ 

��বার** 

ফাইনাল পরী�া �� : ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার 

ব�ব�াপনা িবভাগ। 

০৬-০৬-২০২০ 

শিনবার** 
ফাইনাল পরী�া �� : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

০৭-০৬-২০২০ 

রিববার 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� িবভাগ। ৫ম ও ৭ম �সিম�ার িবএসএস স�ান, এমএসএস 

১ম �সিম�ার, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। ১ম �সিম�ার, ৩য় �সিম�ার, ৫ম 
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�সিম�ার, ৭ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

০৮-০৬-২০২০ 

�সামবার   

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, 

এম.এ ১ম �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ�, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা 

িবভাগ। 

০৯-০৬-২০২০ 

ম�লবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। এম.এ ১ম �সিম�ার, 

তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 

১০-০৬-২০২০ 

বুধবার 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এ ১ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। ৪থ� বষ� ৭ম 

�সিম�ার, �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এমিবএ 

২য় �সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। 

১১-০৬-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, িডজা�ার ম�ােনজেম� এ� ভালনােরিবিলিট 

�ািডজ ইনি�িটউট। 

১২-০৬-২০২০ 

��বার** 

�াস �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এম.এস.এস ২য় �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। 

 

১৩-০৬-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৪-০৬-২০২০ 

রিববার 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএস ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। িবএফএ 

২য় বষ�, অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। 

বাধঁন : িব� র�দাতা িদবস উপলে�� র �ািল ও আেলাচনা অনু�ান 

১৫-০৬-২০২০ 

�সামবার   
 

১৬-০৬-২০২০ 

ম�লবার 

 

১৭-০৬-২০২০ 

বুধবার 

 

১৮-০৬-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ। 

১৯-০৬-২০২০  



393 
 

��বার** 

২০-০৬-২০২০ 

শিনবার** 

�াস �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪�থ  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

�াস �শষ : এমিবএ ১ম টাম�, ম�ােনজেম� িবভাগ। 

২১-০৬-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : ২য় �সিম�ার ও ৪থ� �সিম�ার িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা 

ইনি�িটউট। 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমএস, ভূত� িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার,  আরবী িবভাগ। ১ম 

বষ� ১ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, উইেমন এ� 

�জ�ার �ািডজ িবভাগ। 

২২-০৬-২০২০ 

�সামবার   

১ম িমডটা�ম পরী�া : িব.এস স�ান ৪থ� বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। িবএড (স�ান) ১ম বষ� 

২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

এমএড ২য় �সিম�ার (২২তম ব�াচ), িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার,  ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, এম.এ ১ম �সিম�ার, 

আরবী িবভাগ। ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, উদু� িবভাগ। 

২৩-০৬-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমআইিট (২২তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ২য় �সিম�ার, 

তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এ ১ম �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, উদু� 

িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ১ম �সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৭ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। 

২৪-০৬-২০২০ 

বুধবার 
 

২৫-০৬- ২০২০ 

বৃহ�িতবার 
 

২৬-০৬-২০২০ 

��বার** 
 

২৭-০৬-২০২০ 

শিনবার** 
 

২৮-০৬-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : ২য় �সিম�ার, ৪থ�  �সিম�ার, ৬� �সিম�ার, ৮ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত 

ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : এমিবএ ২য় �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। 
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২৯-০৬-২০২০ 

�সামবার 
 

৩০-০৬-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : এমিবএ ২য় �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। এমএফএ ২য় পব�, অংকন 

ও িচ�ায়ণ িবভাগ। 

 

০১-০৭-২০২০ 

বুধবার 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় িদবস : িব�িবদ�ালেয়র িনজ� উেদ�ােগ সকাল ১০.০০ টায় িব�িবদ�ালয় �শাসিনক 

ভবেনর সামেন �কক �কেট িব�িবদ�ালয় িদবস উ�  যাপন ও র �ািল। িবভাগসমূেহ ছা�/ছা�ীেদর মােঝ 

িমি� িবতরণ ও হলসমূহ সি�ত করা। 

বাঁধন : িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য় । 

বাংলা িবভােগর ৯৯তম �িত�া বািষ�কী উদযাপন অনু�ান। 

০২-০৭-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, উদু� িবভাগ। 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

সং�ৃত িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ইিতহাস িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, দশ�ন 

িবভাগ। এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলােমর 

ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা 

িবভাগ। ১ম বষ� ১ম �সিম�ার ও ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, �াতেকা�র ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� 

২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ 

২য় �সিম�ার, সংগীত িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ। িবিবএ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। 

িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট ম�ােনজেম� িবভাগ। িবিবএ ১ম 

বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, নৃিব�ান 

িবভাগ।  ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬�ঠ �সিম�ার, পপুেলশন 
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সােয়ে�স িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, এমএসএস ২য় �সিম�ার, 

রা�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার (১৩তম 

ব�াচ),  এমএসএস (১০তম ব�াচ), ২য় �সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, এমএসএস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, কিমউিনেকশন 

িডজঅড�ারস িবভাগ। �াতেকা�র, মেনািব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, 

২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার,  সমু� িব�ান 

িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, িবএস স�ান ২য় বষ� ২য় �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। এমএসিস ২য় 

�সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএস ফল �সিম�ার, 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। িবএ (অনাস�) 

এফএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার;  িবএ (অনাস�) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) িসএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� 

২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট। িবএসএসই (অনাস�) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; এমএসএস ২য় �সিম�ার, 

এমআইিট (২১তম ব�াচ) ২য় �সিম�ার, এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ১ম �সিম�ার, তথ� �যুি� 

ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িব.এস স�ান ২য় বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। এমএস ১ম �সিম�ার,  

সমু� িব�ান িবভাগ। 

�াস �শষ : এমআরইিট ৯ম ব�াচ ২য় �সিম�ার, এমআরইিট ৮ম ব�াচ ২য় �সিম�ার, শি� 

ইনি�িটউট। 

০৩-০৭-২০২০ 

��বার** 

Dhaka University Moot Court Society : Founding Day and Publication of 
DUMCS Annual Newsletter 

০৪-০৭-২০২০ 

শিনবার** 
 

০৫-০৭-২০২০ 

রিববার 

�াস �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, পািল এ� 

বুি�� �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 
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�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ� ১ম 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৫ম �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৭ম �সিম�ার, ফিলত 

রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ 

১ম �সিম�ার, ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, �াতেকা�র ১ম 

�সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

রা�িব�ান িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার (১২তম ব�াচ), ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার (১১তম 

ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল 

িবভাগ। িব. ফাম� �েফশনাল ইয়ার-১ ফােম�সী িবভাগ। ৬� �সিম�ার িবএসএস স�ান, 

এমএসএস ২য় �সিম�ার, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

১ম িমডটাম� পরী�া : িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-৪ ও ৫, ফােম�সী িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-২ ও ৩, ফােম�সী িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িবএফএ ৩য় বষ�, ি�� �মিকং িবভাগ। িবএফএ ৩য়, কা�িশ� 

িবভাগ। 

Dhaka University Moot Court Society : Annual General Meeting 

০৬-০৭-২০২০ 

�সামবার  

ফাইনাল পরী�া �� : িবএফএ ২য় বষ�, ি�� �মিকং িবভাগ। িবএফএ ২য় বষ�, কা�িশ� 

িবভাগ। 

০৭-০৭-২০২০ 

ম�লবার 
২য় িমডটাম� পরী�া : এমিবএ ১ম টাম�, ম�ােনজেম� িবভাগ। 

০৮-০৭-২০২০ 

বুধবার 

�াস �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার,  ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, আরবী িবভাগ। 

০৯-০৭-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
 

১০-০৭-২০২০ 

��বার** 
 

১১-০৭-২০২০ 

শিনবার** 

�াস �� : িবিবএ ১ম বষ� ফর �সিম�ার, ২য় বষ� ফল �সিম�ার, ৩য় বষ� ফল �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ফল �সিম�ার, এমিবএ ফল �সিম�ার, ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : এম.এ ১ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমআরইিট ৯ম ব�াচ ২য় �সিম�ার, এমআরইিট ৮ম ব�াচ ২য় 

�সিম�ার, এমআরইিট ৮ম ব�াচ ২য় �সিম�ার, শি� ইনি�িটউট। 

১২-০৭-২০২০ �াস �� : িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� 
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রিববার বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িব.এস স�ান ১ম বষ� ও ৩য় বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমিবএ ২য় �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। 

১৩-০৭-২০২০ 

�সামবার   
 

১৪-০৭-২০২০ 

ম�লবার 
 

১৫-০৭-২০২০ 

বুধবার 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবএড (স�ান) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� 

৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএড ২য় �সিম�ার (২২তম ব�াচ), িশ�া ও 

গেবষণা ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : িবএএফএ ১ম বষ�, �াচ�কলা িবভাগ। 

১৬-০৭-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
�াস �শষ : এমএফএ ২য় পব�, ি�� �মিকং িবভাগ। এমএফএ ২য় পব�, কা�িশ� িবভাগ। 

১৭-০৭-২০২০ 

��বার** 
 

১৮-০৭-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৯-০৭-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ৪থ� বষ�, এমএস, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএস স�ান ১ম বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

২০-০৭-২০২০ 

�সামবার   
 

২১-০৭-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �� : এমআরইিট ৯ম ব�াচ ৩য় �সিম�ার, এমআরইিট ৮ম ব�াচ ৩য় �সিম�ার, শি� 

ইনি�িটউট। 

২২-০৭-২০২০ 

বুধবার 
ফাইনাল পরী�া �� : এমএফএ ২য় পব�, অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। 

২৩-০৭-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
২য় িমডটাম� পরী�া : এমএস, ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ। 

২৪-০৭-২০২০ 

��বার** 
 

২৫-০৭-২০২০ 

শিনবার** 
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২৬-০৭-২০২০ 

রিববার 
১ম িমডটাম� পরী�া : �াতেকা�র, উি�দিব�ান িবভাগ। 

২৭-০৭-২০২০ 

�সামবার   
 

২৮-০৭-২০২০ 

ম�লবার 
 

২৯-০৭-২০২০ 

বুধবার 
 

৩০-০৭-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
 ঈদ-উল-আযহা ছুিট �� 

৩১-০৭-২০২০ 

��বার** 
ঈদ-উল-আযহা ছুিট 

 

০১-০৮-২০২০ 

শিনবার** 
ঈদ-উল-আযহা ছুিট 

০২-০৮-২০২০ 

রিববার 
ঈদ-উল-আযহা ছুিট 

০৩-০৮-২০২০ 

�সামবার   
ঈদ-উল-আযহা ছুিট 

০৪-০৮-২০২০ 

ম�লবার 
ঈদ-উল-আযহা ছুিট �শষ 

০৫-০৮-২০২০ 

বুধবার 
ফাইনাল পরী�া �� : এম.এ ১ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। 

০৬-০৮-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : এমআইিট (২২তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ২য় �সিম�ার, তথ� �যুি� 

ইনি�িটউট। 

০৭-০৮-২০২০ 

��বার** 
 

০৮-০৮-২০২০ 

শিনবার** 
 

০৯-০৮-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ২য় �সিম�ার ও ৪থ� �সিম�ার িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও 

গেবষণা ইনি�িটউট। 
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২য় িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ২য় বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএস ১ম �সিম�ার,  সমু� িব�ান িবভাগ। িবএএফএ ১ম বষ�, 

�াচ�কলা িবভাগ। 

১০-০৮-২০২০ 

�সামবার   
ফাইনাল পরী�া �� : এমিবএ ১ম টাম�, ম�ােনজেম� িবভাগ। 

১১-০৮-২০২০ 

ম�লবার 
 

১২-০৮-২০২০ 

বুধবার 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএফএ ২য় পব�, ি�� �মিকং িবভাগ। এমএফএ ২য় পব�, কা�িশ� 

িবভাগ। 

১৩-০৮-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� ও �াতেকা�র, পুি� ও খাদ�িব�ান ইনি�িটউট। 

এমএস ১ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

১৪-০৮-২০২০ 

��বার** 
 

১৫-০৮-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৬-০৮-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার,  তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। ১ম 

বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

এমিবএ ২য় �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, ই�ারন�াশনাল িবজেনস 

িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট ম�ােনজেম� িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-৪ ও ৫, ফােম�সী িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএফএ ১ম বষ�,  অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। িবএফএ ১ম বষ�, ি�� �মিকং 

িবভাগ। িবএফএ ১ম বষ�, কা�িশ� িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএস ১ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

এমআইিট (২২তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ২য় �সিম�ার, তথ� �যুি� 

ইনি�িটউট। 

১৭-০৮-২০২০ 

�সামবার   
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১৮-০৮-২০২০ 

ম�লবার 
 

১৯-০৮-২০২০ 

বুধবার 
 

২০-০৮-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় 

�সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ। ২য় বষ� (স�ান), 

উি�দিব�ান িবভাগ। 

২১-০৮-২০২০ 

��বার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

২২-০৮-২০২০ 

শিনবার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : �াতেকা�র ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

Dhaka University Moot Court Society : Advanced Workshop on International 
Mooting 

২৩-০৮-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� 

৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, 

এম.আই.এস িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ। ৬� 

�সিম�ার িবএসএস স�ান, এমএসএস ২য় �সিম�ার, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� এলএলিব (স�ান), ২য় বষ� এলএলিব (স�ান), ৩য় বষ� 

এলএলিব (স�ান), ৪থ� বষ� এলএলিব (স�ান),মা�ার অব লজ (�জনােরল এ� 

��শালাইজড), আইন িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএস ১ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

২৪-০৮-২০২০ 

�সামবার   

১ম িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। ২য় 

�সিম�ার, ৪থ�  �সিম�ার, ৬� �সিম�ার, ৮ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

২৫-০৮-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

এমএসিস ২য় �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

২৬-০৮-২০২০ 

বুধবার 
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২৭-০৮-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

�াস �শষ : ৩য় বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। 

২৮-০৮-২০২০ 

��বার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও 

সং�ৃিত িবভাগ। 

২৯-০৮-২০২০ 

শিনবার** 
 

৩০-০৮-২০২০ 

রিববার 
ফাইনাল পরী�া �� : িবএফএ ১ম বষ� স�ান, ২য় বষ� স�ান, িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 

৩১-০৮-২০২০ 

�সামবার   

�াস �শষ : িবএস স�ান ১ম বষ�, িবএস স�ান ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ�, অণুজীব িব�ান 

িবভাগ। ৩য় বষ� স�ান, ৪থ� বষ� স�ান, িজন �েকৗশল ও জীব �যুি� িবভাগ। ১ম বষ�, ২য় 

বষ�, মৎস�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� স�ান ও এমএস, পিরসংখ�ান 

গেবষণা ও িশ�ণ ইনি�িটউট। 

 

০১-০৯-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �� : এম.এ ২য় �সিম�ার, উদু� িবভাগ। এমএস ২য় �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও 

�কিমেকৗশল িবভাগ। এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ৩য় �সিম�ার, 

তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, উদু� িবভাগ। এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। িবভাগ। 

িবএস স�ান ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার,  সমু� িব�ান িবভাগ। িবএসএসই (অনা�স) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� 

৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; এমএসএস ২য় �সিম�ার, 

এমআইিট (২১তম ব�াচ) ২য় �সিম�ার, এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ১ম �সিম�ার, তথ� �যুি� 

ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। িব.এস 

স�ান ৪থ� বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িবএফএ ১ম বষ�, ি�� �মিকং িবভাগ। িবএফএ ১ম বষ�, কা�িশ� 

িবভাগ। 

০২-০৯-২০২০ 

বুধবার 
১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ইিতহাস িবভাগ। 

০৩-০৯-২০২০ �াস �শষ : িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-১ িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-২ ও ৩, ফােম�সী িবভাগ। 
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বৃহ�িতবার 

০৪-০৯-২০২০ 

��বার** 
 

০৫-০৯-২০২০ 

শিনবার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ফর �সিম�ার, ২য় বষ� ফল �সিম�ার, ৩য় বষ� ফল 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ফল �সিম�ার, এমিবএ ফল �সিম�ার, ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

০৬-০৯-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, 

দশ�ন িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, িব� ধম� ও সং�ৃিত িবভাগ। 

�াস �শষ : ৪থ� বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। 

০৭-০৯-২০২০ 

�সামবার   

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। ১ম বষ� 

২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ফিলত 

রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

০৮-০৯-২০২০ 

ম�লবার 

২য় িমডটাম� পরী�া : এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িবএফএ ১ম বষ�,  অংকন ও িচ�ায়ণ িবভাগ। 

০৯-০৯-২০২০ 

বুধবার 
 

১০-০৯-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �� : এমএস ২য় �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, 

আরবী িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, িবএস স�ান ২য় বষ� ২য় �সিম�ার, 

দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএএফএ ২য় বষ�, �াচ�কলা িবভাগ। ২য় �সিম�ার ও ৪থ� �সিম�ার িবএসএস 

স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

১১-০৯-২০২০ 

��বার** 
 

১২-০৯-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৩-০৯-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম ব�ষ ২য় �সিম�ার,  ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার,  আরবী িবভাগ। িবিবএ 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

এমিবএ ১ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ৩য় বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

�াস �শষ : ২য় বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ। 
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১৪-০৯-২০২০ 

�সামবার   
�াস �শষ : এম.এস, অণুজীব িব�ান িবভাগ। 

১৫-০৯-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ।  

২য় িমডটাম� পরী�া : িবএস স�ান ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ� বষ�, এমএস, ভূত� িবভাগ। 

�াস �শষ : ৩য় বষ�, ৪থ� বষ�, এমএস, মৎস�িব�ান িবভাগ। 

১৬-০৯-২০২০ 

বুধবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� ও �াতেকা�র, পুি� ও খাদ�িব�ান 

ইনি�িটউট। 

১৭-০৯-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, নৃিব�ান িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), ৩য় ব�ষ ৬� �সিম�ার 

(১২তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএস স�ান ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএস স�ান ১ম বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। িবএড (স�ান) ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএড ২য় 

�সিম�ার (২২তম ব�াচ), িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

১৮-০৯-২০২০ 

��বার** 
 

১৯-০৯-২০২০ 

শিনবার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

�াস �শষ : এমএফএ ১ম পব�, িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 

২০-০৯-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এস.এস ২য় �সিম�ার, 

আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, পপুেলশন 

সােয়ে�স িবভাগ। ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার (১৩তম ব�াচ),  ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার (১১তম ব�াচ), 

শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন 

িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএ (অনাস�) এফএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার;  িবএ (অনাস�) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� 

৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) িসএলিস ১ম বষ� 

২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; িবএ 

(অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪�থ 

বষ� ৮ম �সিম�ার, আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : �াতেকা�র ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 
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এমএস, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

�াস �শষ : িব.এস স�ান ২য় বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ। 

২১-০৯-২০২০ 

�সামবার   
 

২২-০৯-২০২০ 

ম�লবার 
১ম িমডটাম� পরী�া : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। 

২৩-০৯-২০২০ 

বুধবার 
 

২৪-০৯-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। এমএসএস (১০তম ব�াচ), ২য় 

�সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। 

২৫-০৯ -২০২০ 

��বার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), এমএসএস ২য় �সিম�ার, 

রা�িব�ান িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএফএ ৩য় বষ� স�ান, িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৪থ� �সিম�ার িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

২৬-০৯-২০২০ 

শিনবার** 

২য় িমডটাম� পরী�া : ২য় বষ� ৩য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, িথেয়টার এ� 

পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

২৭-০৯-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, পািল এ� বুি�� �ািডজ িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় �সিম�ার িবএসএস স�ান, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

২৮-০৯-২০২০ 

�সামবার   

২য় িমডটাম� পরী�া : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

�াস �শষ : িবএফএ ৪থ� বষ� স�ান, িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ�, ২য় বষ�, মৎস�িব�ান িবভাগ। 

২৯-০৯-২০২০  
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ম�লবার 

৩০-০৯-২০২০ 

বুধবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএস ফল �সিম�ার, কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ। 

�াস �শষ : িব.এস স�ান ১ম বষ� ও ৩য় বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। এমএস, ি�িনক�াল 

সাইেকালিজ িবভাগ। িবএস স�ান ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ� বষ�, এমএস, ভূত� িবভাগ। িবএফএ 

১ম বষ�, ২য় বষ�, এমএফএ ১ম পব� �ািফক িডজাইন িবভাগ। ৬� �সিম�ার িবএসএস স�ান, 

এমএসএস ২য় �সিম�ার, সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

 

০১-১০-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : �াতেকা�র, মেনািব�ান িবভাগ। 

�াস �শষ : এমএফএ ২য় পব�, িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-৪ ও ৫, 

ফােম�সী িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িবএস স�ান ১ম বষ�, িবএস স�ান ২য় বষ�, ৩য় বষ�, অণুজীব িব�ান 

িবভাগ। ১ম বষ�, ২য় বষ�, ৩য় বষ�, ৪থ� বষ� স�ান ও এমএস, পিরসংখ�ান গেবষণা ও িশ�ণ 

ইনি�িটউট। 

০২-১০-২০২০ 

��বার** 
 

০৩-১০-২০২০ 

শিনবার** 
 

০৪-১০-২০২০ 

রিববার 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। িবএস স�ান ৪থ� বষ�, ভূেগাল 

ও পিরেবশ িবভাগ। 

�াস �শষ : এমএস, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-১ িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-২ ও ৩, ফােম�সী 

িবভাগ। িবএড (স�ান) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএড ২য় �সিম�ার (২২তম ব�াচ), িশ�া ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

০৫-১০-২০২০ 

�সামবার   
 

০৬-১০-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : 
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০৭-১০-২০২০ 

বুধবার 
 

০৮-১০-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
 

০৯-১০-২০২০ 

��বার** 
 

১০-১০-২০২০ 

শিনবার** 
 

১১-১০-২০২০ 

রিববার 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার,  তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 

১২-১০-২০২০ 

�সামবার   

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

�াস �শষ : ৩য় বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ। 

১৩-১০-২০২০ 

ম�লবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান অনুষদভু� সকল িবভাগ। ৩য় বষ�, 

মৎস�িব�ান িবভাগ। 

১৪-১০-২০২০ 

বুধবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ইিতহাস িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৬� �সিম�ার িবএসএস স�ান, এমএসএস ২য় �সিম�ার, 

সমাজকল�াণ ও গেবষণা ইনি�িটউট। 

১৫-১০-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

িব�িবদ�ালয় �শাক িদবস : এই িদনিট িব�িবদ�ালয় সংি�� �িতিট মানুেষর কােছ অত�� �বদনািবধুর 

িদন। ১৯৮৫ সােলর ১৫ অে�াবর জগ�াথ হেলর পিরষদ ভবেনর ছাদ ধেস ঝের িগেয়িছেলা ৪০িট তাজা 

�াণ। আহত হেয়িছল শতািধক ছা�, কম�চারী ও অিতিথ। এ িদনিট �রণ কের �িত বছর পািলত হয় 

ঢাকা িব�িবদ�ালয় �শাক িদবস। িব�িবদ�ালেয়র �িতিট ভবেন কােলা পতাকা উে�ালন, �শাক িমিছল 

িনেয় অে�াবর �ৃিতেসৗেধ পু��বক অপ�ণ, উপাসনালয় ও মসিজদসমূেহ �াথ�না সভা, আেলাচনা 

অনু�ানসহ িবিভ� কম�সূিচর মধ� িদেয় এ িদবেসর �শাক �কাশ করা হয়। এবারও আেগর মত কম�সূিচ 

হােত �নয়া হেয়েছ। 

১৬-১০-২০২০ 

��বার** 
 

১৭-১০-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৮-১০-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ৩য় �সিম�ার, 

তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 
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৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, 

২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, অগ��ানাইেজশন 

��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ। 

�াস �শষ : এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। িবএএফএ ২য় বষ�, �াচ�কলা 

িবভাগ।  

১৯-১০-২০২০ 

�সামবার  
 

২০-১০-২০২০ 

ম�লবার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এমআরইিট ৯ম ব�াচ ৩য় �সিম�ার, এমআরইিট ৮ম ব�াচ ৩য় 

�সিম�ার, শি� ইনি�িটউট। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িব.এস স�ান ২য় বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। 

২১-১০-২০২০ 

বুধবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। 

২২-১০-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। 

�াস �শষ : ১ম বষ� এলএলিব (স�ান), আইন িবভাগ। 

২৩-১০-২০২০ 

��বার** 
�াস �শষ : ২য় বষ� এলএলিব (স�ান), আইন িবভাগ। 

২৪-১০-২০২০ 

শিনবার** 

১ম িমডটাম� পরী�া : �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

�াস �শষ : ৩য় বষ� এলএলিব (স�ান), আইন িবভাগ। 

বাধঁন : বাঁধন এর �িত�াবািষ�ক উ� যাপন 

২৫-১০-২০২০ 

রিববার 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার (১৪তম ব�াচ), ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম  রা�িব�ান িবভাগ। 

�াস �শষ : ৪থ� বষ� এলএলিব (স�ান), আইন িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ফিলত রসায়ন 

ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। িবএফএ ৩য় বষ� স�ান, 

িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 

২৬-১০-২০২০ �াস �শষ : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল 
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�সামবার  িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএসএস ২য় �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। 

২৭-১০-২০২০ 

ম�লবার 
২য় িমডটাম� পরী�া : এমএসিস ২য় �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। 

২৮-১০-২০২০ 

বুধবার 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, পািল এ� বুি�� �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৪থ� বষ�, মৎস�িব�ান িবভাগ। িবএফএ ৪থ� বষ� স�ান, িশ�কলার 

ইিতহাস িবভাগ।  

২৯-১০-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : এম.এস (এডুেকশনাল সাইেকালিজ) ও (কাউে�িলং সাইেকালিজ), এডুেকশনাল ও 

কাউে�িলং সাইেকালিজ িবভাগ। িবএস স�ান ৩য় বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। িবএফএ 

৩য় বষ�, ৪থ� বষ�, এমএফএ ২য় পব� �ািফক িডজাইন িবভাগ। িবএসএসই (অনাস�) ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; এমএসএস 

২য় �সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএফএ ১ম পব�, িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 

৩০-১০-২০২০ 

��বার** 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। এমআরইিট ১০ম ব�াচ ১ম �সিম�ার, শি� 

ইনি�িটউট। 

৩১-১০-২০২০ 

শিনবার** 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪�থ বষ� 

৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। 

 

০১-১১-২০২০ 

রিববার 

১ম িমডটাম� পরী�া : এম.এ ২য় �সিম�ার, উদু� িবভাগ। এমএস ২য় �সিম�ার, ফিলত রসায়ন 

ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

২য় িমডটাম� পরী�া : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। িবভাগ। িবএস স�ান ১ম 

বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার,  

সমু� িব�ান িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলািমক �ািডজ িবভাগ। ৩য় বষ� (স�ান), 

উি�দিব�ান িবভাগ। এম.এস, অণুজীব িব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থ� বষ� 

এবং এমএস, ভূত� িবভাগ। এমএস, মৎস�িব�ান িবভাগ। িব.ফাম� �েফশনাল ইয়ার-৪ ও ৫, 

ফােম�সী িবভাগ। িবএফএ ১ম বষ�, ২য় বষ�, এমএফএ ১ম পব� �ািফক িডজাইন িবভাগ। 

এমএফএ ২য় পব�, িশ�কলার ইিতহাস িবভাগ। 
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০২-১১-২০২০ 

�সামবার  
 

০৩-১১-২০২০ 

ম�লবার 
ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ইিতহাস িবভাগ। 

০৪-১১-২০২০ 

বুধবার 
 

০৫-১১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, উদু� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, িব� ধম� ও 

সং�ৃিত িবভাগ। িবএস স�ান ৪থ� বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ফর 

�সিম�ার, ২য় বষ� ফল �সিম�ার, ৩য় বষ� ফল �সিম�ার, ৪থ� বষ� ফল �সিম�ার, এমিবএ 

ফল �সিম�ার, ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএস, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। 

০৬-১১-২০২০ 

��বার** 
 

০৭-১১-২০২০ 

শিনবার** 

ফাইনাল পরী�া �� : িবিবএ ১ম বষ� ফর �সিম�ার, ২য় বষ� ফল �সিম�ার, ৩য় বষ� ফল 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ফল �সিম�ার, এমিবএ ফল �সিম�ার, ব�বসায় �শাসন ইনি�িটউট। 

০৮-১১-২০২০ 

রিববার 

২য় িমডটাম� পরী�া : িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। 

�াস �শষ : ২য় �সিম�ার, ৪থ� �সিম�ার, ৬� �সিম�ার, ৮ম �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত 

ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৪থ� বষ� (স�ান), উি�দিব�ান িবভাগ। 

০৯-১১-২০২০ 

�সামবার   

১ম িমডটাম� পরী�া : এমএস ২য় �সিম�ার, �া�� অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

�াস �শষ : এমএসিস ২য় �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। 

১০-১১-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : মা�ার অব লজ ( �জনােরল এ� ��শালাইজড), আইন িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। এমআরইিট ১০ম ব�াচ ১ম 

�সিম�ার, শি� ইনি�িটউট। 

১১-১১-২০২০ 

বুধবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এমএস ফল �সিম�ার, কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, 
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দশ�ন িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। িবএসএসই 

(অনাস�) ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার; এমএসএস ২য় �সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

১২-১১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, সং�ৃত িবভাগ। ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় 

�সিম�ার, পািল এ� বুি�� �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, 

২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, 

এম.আই.এস িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম এ� হসিপটািলিট 

ম�ােনজেম� িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ িবভাগ। িবএ 

(অনাস�) এফএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৮ম �সিম�ার;  িবএ (অনাস�)১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� ব�ষ ৮ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) িসএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, আধুিনক 

ভাষা ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। ৩য় বষ� িব.এস (স�ান), িব�ান 

অনুষদভু� সকল িবভাগ। 

১৩-১১-২০২০ 

��বার** 
�াস �শষ : িবএস স�ান ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

১৪-১১-২০২০ 

শিনবার** 
 

১৫-১১-২০২০ 

রিববার 

�াস �শষ : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, 

২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, সমু� িব�ান িবভাগ। 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, উদু� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, পািল এ� 

বুি�� �ািডজ িবভাগ। ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, দশ�ন িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� 

৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ম�ােনজেম� িবভাগ। িব.এস 

স�ান ৪থ� বষ�, মেনািব�ান িবভাগ। এম.এস (এডুেকশনাল সাইেকালিজ) ও (কাউে�িলং 
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সাইেকালিজ), এডুেকশনাল ও কাউে�িলং সাইেকালিজ িবভাগ। িবএস স�ান ২য় বষ�, ভূেগাল 

ও পিরেবশ িবভাগ। ২য় �সিম�ার, ৪থ�  �সিম�ার, ৬� �সিম�ার, ৮ম �সিম�ার, �া�� 

অথ�নীিত ইনি�িটউট। 

১৬-১১-২০২০ 

�সামবার   

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িনউি�য়ার ইি�িনয়ািরং িবভাগ। 

১৭-১১-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা 

িবভাগ। 

১৮-১১-২০২০ 

বুধবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএসিস ২য় �সিম�ার, আবহাওয়া িব�ান িবভাগ। ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

১৯-১১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার,  ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� ব�ষ 

৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, মােক�িটং 

িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� 

ই�ু�ের� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার (১২তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল 

িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : িবএ (অনাস�) এফএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার;  িবএ (অনাস�)১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� 

৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; িবএ (অনাস�) িসএলিস ১ম বষ� 

২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার; িবএ 

(অনাস�) �জএলিস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪�থ �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� 

বষ� ৮ম �সিম�ার, আধুিনক ভাষা ইনি�িটউট। 

 

২০-১১-২০২০  
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��বার** ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, িব� ধ�ম ও সং�ৃিত িবভাগ। 

২১-১১-২০২০ 

শিনবার** 
 

২২-১১-২০২০ 

রিববার 

�াস �শষ : �াতেকা�র ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার (১১তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 

�াতেকা�র ১ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, রা�িব�ান 

িবভাগ।  ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, বাংলা িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার,  এম.এ 

২য় �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার,  সং�ৃত িবভাগ। 

১ম বষ� এলএলিব (স�ান), আইন িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� ব�ষ ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, টু�িরজম 

এ� হসিপটািলিট ম�ােনজেম� িবভাগ। িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, 

৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, অগ��ানাইেজশন ��ােটিজ এ� িলডারশীপ 

িবভাগ। 

২৩-১১-২০২০ 

�সামবার   

�াস �শষ : এম.এ ২য় �সিম�ার,  তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। িবএস স�ান 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার,  দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ২য় বষ� 

৪থ� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, সং�ৃত িবভাগ। ২য় বষ� এলএলিব (স�ান), আইন 

িবভাগ।  

২৪-১১-২০২০ 

ম�লবার 

�াস �শষ : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। ৩য় বষ� এলএলিব (স�ান), 

আইন িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� 

৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, এম.আই.এস িবভাগ। 

২৫-১১-২০২০ 

বুধবার 

�াস �শষ : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, এম.এস.এস ২য় �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স 

িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), রা�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, 

কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� 

অধ�য়ন িবভাগ। িবএস স�ান ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। ১ম বষ� 

২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। ৪থ� বষ� 
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এলএলিব (স�ান), আইন িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� 

�সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ২য় �সিম�ার, মােক�িটং িবভাগ। ১ম বষ� ২য় 

�সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় 

�সিম�ার, নৃিব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় 

বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার,  সমু� িব�ান িবভাগ। িবএস স�ান ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

২৬-১১-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, 

রা�িব�ান িবভাগ।  ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার (১৩তম ব�াচ),  শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ২য় 

বষ� ৪থ� �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। এমআইিট (২১তম ব�াচ) ২য় 

�সিম�ার, এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ১ম �সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, িফন�া� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� 

৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএস ফল �সিম�ার, 

কি�উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ। 

২৭-১১-২০২০ 

��বার** 

�াস �শষ : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, তথ�িব�ান ও ��াগার 

ব�ব�াপনা িবভাগ। 

২৮-১১-২০২০ 

শিনবার** 

�াস �শষ : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, ফারিস ভাষা ও সািহত� িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, 

ই�ারন�াশনাল িবজেনস িবভাগ। 

২৯-১১-২০২০ 

রিববার 

�াস �শষ : ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : এম.এ ২য় �সিম�ার,  তথ�িব�ান ও ��াগার ব�ব�াপনা িবভাগ। 

িবিবএ ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার, এমিবএ ১ম �সিম�ার, ব�াংিকং এ� ই�ু�ের� িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 

রা�িব�ান িবভাগ। ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার (১২তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৩য় 

বষ� ৬� �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। িবএস স�ান ৩য় বষ�, ভূেগাল ও 

পিরেবশ িবভাগ। 

৩০-১১-২০২০ 

�সামবার   

�াস �শষ : এমএসএস ২য় �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। এমএসএস (১০তম ব�াচ), ২য় 

�সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। এমএসএস ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, কিমউিনেকশন 

িডজঅড�ারস িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, আরবী িবভাগ। ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, 
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রা�িব�ান িবভাগ।  ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। ৪থ� বষ� ৮ম 

�সিম�ার (১১তম ব�াচ), শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন িবভাগ। ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এমএসএস 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস িবভাগ। 

 

০১-১২-২০২০ 

ম�লবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), রা�িব�ান িবভাগ। িবএফএ ৩য় 

বষ�, ৪থ� বষ�, এমএফএ ২য় পব� �ািফক িডজাইন িবভাগ। 

০২-১২-২০২০ 

বুধবার 

ফাইনাল পরী�া �� : িবএস স�ান ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা 

িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

০৩-১২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

�াস �শষ : এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ৩য় �সিম�ার, তথ� �যুি� 

ইনি�িটউট। 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� ৪থ�  �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় 

বষ� ৪থ�  �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এ ২য় �সিম�ার, 

নৃিব�ান িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

১ম বষ� ২য় �সিম�ার (১৪তম ব�াচ), ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার (১৩তম ব�াচ),  শাি� ও সংঘষ� 

অধ�য়ন িবভাগ। ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, কিমউিনেকশন িডজঅড�ারস 

িবভাগ। িবএস স�ান ৪থ� বষ�, ভূেগাল ও পিরেবশ িবভাগ। িবএস স�ান ২য় বষ� ৪থ� 

�সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

০৪-১২-২০২০ 

��বার** 
 

০৫-১২-২০২০ 

শিনবার** 

২য় িমডটাম� পরী�া : �াতেকা�র, মেনািব�ান িবভাগ। 

ফাইনাল পরী�া �� : �াতেকা�র ২য় �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

এমএসএস ২য় �সিম�ার, রা�িব�ান িবভাগ।  ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, পপুেলশন সােয়ে�স 

িবভাগ। িবএস স�ান ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, দুেয�াগ িব�ান ও ব�ব�াপনা িবভাগ। 

০৬-১২-২০২০ 

রিববার 

ফাইনাল পরী�া �� : এমআইিট (২১তম ব�াচ) ২য় �সিম�ার, এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ১ম 

�সিম�ার, তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

০৭-১২-২০২০ 

�সামবার   
ফাইনাল পরী�া �� : ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

০৮-১২-২০২০ 

ম�লবার 

ফাইনাল পরী�া �� : এমএসএস (১০তম ব�াচ), ২য় �সিম�ার, শাি� ও সংঘষ� অধ�য়ন 

িবভাগ। 

০৯-১২-২০২০ 

বুধবার 

ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, িথেয়টার এ� 

পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ। 

১০-১২-২০২০ ফাইনাল পরী�া �� : ১ম বষ� ২য় �সিম�ার, ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, ৩য় বষ� ৬� �সিম�ার, 
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বৃহ�িতবার ৪থ� বষ� ৮ম �সিম�ার, এম.এস.এস ২য় �সিম�ার, আ�জ�ািতক স�ক� িবভাগ। 

১১-১২-২০২০ 

��বার** 
 

১২-১২-২০২০ 

শিনবার** 

ফাইনাল পরী�া �� : ২য় বষ� ৪থ� �সিম�ার, িথেয়টার এ� পারফরম�া� �ািডজ িবভাগ।  

মা�ার অব লজ ( �জনােরল এ� ��শালাইজড), আইন িবভাগ। �াতেকা�র ১ম �সিম�ার, 

পপুেলশন সােয়ে�স িবভাগ। 

১৩-১২-২০২০ 

রিববার 

ফাইনাল পরী�া �� : এমআইিট (২৩তম ব�াচ) ৩য় �সিম�ার, িপিজিডআইিট ৩য় �সিম�ার, 

তথ� �যুি� ইনি�িটউট। 

১৪-১২-২০২০ 

�সামবার   
 

১৫-১২-২০২০ 

ম�লবার 
 

১৬-১২-২০২০ 

বুধবার 
বাধঁন : মহান শিহদেদর �িত ��া িনেবদন ও িবনামূেল� রে�র �প িনণ�য়  

১৭-১২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
 

১৮-১২-২০২০ 

��বার** 
 

১৯-১২-২০২০ 

শিনবার** 
 

২০-১২-২০২০ 

রিববার 
২য় িমডটাম� পরী�া : এমএস ২য় �সিম�ার, ফিলত রসায়ন ও �কিমেকৗশল িবভাগ। 

২১-১২-২০২০ 

�সামবার   
�াস �শষ : এম.এ ২য় �সিম�ার, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�ৃিত িবভাগ। 

২২-১২-২০২০ 

ম�লবার 
  

২৩-১২-২০২০ 

বুধবার 
 

২৪-১২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 

ফাইনাল পরী�া �� : এমিফল, ি�িনক�াল সাইেকালিজ িবভাগ। 

বাধঁন : বািষ�ক সাধারণ সভা ও দািয়� হ�া�র 

২৫-১২-২০২০ 

��বার** 
 

২৬-১২-২০২০ 

শিনবার** 
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২৭-১২-২০২০ 

রিববার 
 

২৮-১২-২০২০ 

�সামবার   
 

২৯-১২-২০২০ 

ম�লবার 
 

৩০-১২-২০২০ 

বুধবার 
 

৩১-১২-২০২০ 

বৃহ�িতবার 
�াস �শষ : �াতেকা�র, উি�দিব�ান িবভাগ। 

 

** ��বার, শিনবার ও অন�ান� ছুিটর িদন িবভাগীয় �েয়াজেন �াস বা পরী�া অনুি�ত হেত পাের। এছাড়াও জুলাই 

১, ২০১৯ তািরখ হেত িডেস�র ৩১, ২০১৯ তািরখ পয�� ছুিট সরকাির ছুিটর িদনপি�কা অনুযায়ী �দওয়া হেয়েছ। 

িব�িবদ�ালয় ছুিটর ক�ােল�ার �তির হেল পরবত�ীেত এ তািলকা পিরবত�ন করা হেব। 

 

 

 


	Sanskrit and Bengali was one of the Departments with which the University of Dhaka started functioning in 1921. M. M. Haraprasad Shastri was the Professor and Head of the Department. Dr. Muhammad Shahidullah became the Head of the Department of Bengali when it was separated from Sanskrit in 1937. The Department of Bengali from 1970 onwards also offered courses in Linguistics until a separate Department of Linguistics was founded. 
	The semester system of teaching and the letter grade system of evaluation have been introduced from 2006-2007. The M. Phil and Ph. D programmes are normally of two and three year’s duration respectively. The M. Phil programme  requires one year coure work and one year research work. M. Phil and Ph. D students must defend their theses successfully to obtain their degrees and must have a minimum qualification before enrolment. 
	The Department publishes Shahitya Patrika, a journal that is in its 55th year and enjoys a solid reputation in Bangladesh and West Bengal. The Department also brings out other important research publications. Prescribed and recommended books and journals are available for students and teachers in the seminar Library of the Department. 
	Department of Information Science and Library Management 
	সংগীত বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর হতে শিক্ষাদানের পাশাপাশি (বি. এ অনার্স ডিগ্রি, এম. এ ডিগ্রি, এম. ফিল ডিগ্রি ও পিএইচ. ডি ডিগ্রি) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিবেশন করে আসছে। সংগীত বিভাগ স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সংগীত বিভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিভাগের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী রজত জয়ন্তী ও সংগীত উৎসব গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সংগীত বিভাগ পহেলা ফাল্গুন, নবান্ন উৎসব, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। তাছাড়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গের আগমন উপলক্ষ্যে সিনেট ভবনে সংগীত বিভাগ অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিবেশন করে। এছাড়া, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। 
	Department of Music (2009) 
	Objective: The programmes of the Department include key components designed to help the students develop skills and expertise to lead an organization, from motivating people and mobilizing teams to making strategic decisions and developing and implementing short and long-term strategies.  
	ছ)  গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ  
	সরকারি (১) 
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