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িবষয়: িবিজএমইএিবিজএমইএ  ইউিনভািসিটইউিনভািসিট  অবঅব  ফ াশনফ াশন  এ ডএ ড  টকেনালিজটকেনালিজ--এরএর  ায়ীায়ী  সনদপসনদপ   ািাি   সং াসং া ।।
সূ : 1581-18-02-19

উপযু  িবষেয়র পিরে ি েত িবিজএমইএ ইউিনভািসিট অব ফ াশন এ ড টকেনালিজ-এর ায়ী সনদপ  াি র
িবষেয় িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন িনে া  পািরশ দান কেরেছ:

ক)  িবিজএমইএ ইউিনভািসিট অব ফ াশন এ ড টকেনালিজ ইউিনভািসিট কতকৃ িনশাতনগর, তরুাগ, ঢাকার
বাইের ১০৫, এস.আর.টাওয়ার, উ রা, সকটর-৭, ঢাকা-১২৩০ িঠকানার পা  াজুেয়ট একােডিমক

া ামসমহূ এবং সািটিফেকট কাসসমহূ পিরচািলত হে । বসরকাির িব িবদ ালয় আইন ২০১০ অ যায়ী ায়ী
ক া ােসর বাইের কােনা া াম পিরচালনার েযাগ নই। উ রা িঠকানায় পিরচািলত া ামসমহূ
অনিতিবলে  ায়ী ক া ােস ানা র করেত হেব।

খ) িব িবদ ালেয়র িনয়িমত িশ ক সংখ া অধ াপক ০৩ জন, সহেযাগী অধ াপক ০৪ জন, সহকারী অধ াপক ৩৫
জন এবং ভাষক ৬৬ জনসহ সবেমাট ১০৮ জন। দ  তথ  পযােলাচনা কের দখা যায় য, মা  ০৩ জন িশ ক
গেবষণার সােথ সংযু । এটা িনতা ই নগ । কিমিট মেন কের িব িবদ ালয়িটর মাট িশ াথীর তলুনায়
িশ েকর সংখ া আশা প নয় এবং অধ াপক ও সহেযাগী অধ াপক পযােয় িশ েকর সংখ া মােটই হণেযাগ
নয়। এই অব ার আ  পিরবতণ েয়াজন।

গ)  বসরকাির িব িবদ ালয় আইন ২০১০ এর ধারা ৯(৪) অ যায়ী বসরকাির িব িবদ ালেয়র েত ক
িশ াবেষ ভিতকতৃ পূণকালীন িশ াথীেদর নতম শতকরা ছয় ত েধ  শতকরা িতন ভাগ আসন মিু েযা ােদর
স ান এবং শতকরা িতন ভাগ আসন ত  অ ত অ েলর মধাবী অথচ দাির  িশ াথীেদর ভিতর জ
সংর ণপূবক এই সকল িশ াথীেক িটউশন িফ ব তীত িব িবদ ালেয় অধ য়েনর েযাগ দান কিরেত হইেব।
িব িদ ালয়িটেত অধ য়নরত মাট িশ াথী ৪৮৭৪ জন এবং িবনা বতেন অধ য়েনর েযাগ া  িশ াথী সংখ া
মা  ৭৫ জন যা মাট িশ াথীর ১.৫৩%। আইন অ যায়ী িবনা বতেন অধ য়েনর েযাগ া  িশ াথী সংখ া ৬%
উ ীত করেত হেব।

২. উপের বিণত পািরশসমহূ বা বায়ন কের ায়ী সনেদর িবষেয় পুনরায় আেবদন করার জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।
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চয়ারম ান, বাড অব াি জ িবিজএমইএ 
ইউিনভািসিট অব ফ াশন এ ড টকেনালিজ 
এস.আর.টাওয়ার,  ১০৫, উ রা মেডল টাউন, 
ঢাকা-১২৩০।

িজ াত রহানা
উপ-সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.৩৭.০০১.১৮.৫৪/১(৩) তািরখ: ২৯ ফা নু ১৪২৫
১৩ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ,
িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া
ম ণালয়, ঢাকা।
৩) সিচব, , িব িবদ ালয় ম রুী কিমশন, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
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