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বাাংলাদেশী সু্টদেন্টস’ এদসাসসদেশন ইন ক াসিো (সবএসএদ ) 

গঠনতন্ত্র  

প্র াশ ালঃ জুন, ২০২০ 



2 

মুখবন্ধ 

আমিা, ক াসিো প্রজাতদন্ত্রি সবসিন্ন সবশ্বসবেযালদে অধ্যেনিত/অধ্যেনসমাপ্ত বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীরা মুসিযুদেি কেতনাে উদু্বে 
হদে এই সাংগঠদনি অধ্ীদন সনদজদেি মদধ্য পািস্পসি  কযাগাদযাগ স্থাপন,  সহদযাসগতা ও সম্প থ উন্নেন এবং কেশীে ঐসতহয 
ও সাংসৃ্কসত েেথাি মাধ্যদম, সদবথাপসি সপ্রে মাতৃিূসমি লাল-সবুজ পতা াি সুনাম বৃসেি লদক্ষয  াজ  দি যাদবা। ক াসিো 
প্রজাতদন্ত্রি সবসিন্ন সবশ্বসবেযালদে অধ্যেনিত/অধ্যেনসমাপ্ত বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেি কয ক ান  লযাণমুখী  াযথক্রম সাংগঠদনি 
অাংশ সহদসদব সবদবসেত হদব। 

এই সাংগঠনসি ক াসিো প্রজাতদন্ত্রি স ল সনেম ও সবসধ্ কমদন েলদব। 

এই সাংসবধ্ানসি বাাংলাদেশী সু্টদেন্টস’ এদসাসসদেশন ইন ক াসিো (সবএসএদ )-ি গঠনতন্ত্র সহদসদব গণয হদব। 
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মদনাগ্রাম সীল 
 

প্রদোজনদবাদধ্ 
 

১. নামঃ  

এই সাংগঠদনি নাম বাাংলাে ‘বাাংলাদেশী সু্টদেন্টস’ এদসাসসদেশন ইন ক াসিো’ (সাংদক্ষদপ- সবএসএদ ) ও   

ইাংদিসজদত  ‘Bangladeshi Students’ Association in Korea’ (in short- BSAK) হদব। 

২. প্রসতষ্ঠা ালঃ   

১৩ই মােথ, ২০১১ সিষ্টাব্দ। 

৩. সঠ ানাঃ 

সসউল কলাবাল কসন্টাি, ৪র্থ তলা (সািাাং বাাং), ৩৮ জাং-দিা, জাংদনা-গু, 서울특별시 종로구 종로 38, 4층 (서울 

골로벌 센터, 사랑방) সসউল, েসক্ষণ ক াসিো।   

সবএসএদ -ি আনুষ্ঠাসন  ওদেবসাইিঃ http://www.bsak.org  ও  

ই-কমইলঃ webbsak@gmail.com / info@bsak.org সহদসদব সবদবসেত হদব। 

৪. মযথাোঃ 

সাংগঠনসি এ সি অিাজননসত , অলািজন  এবাং জন লযাণমূল  সাংগঠন সহদসদব ক াসিো প্রজাতদন্ত্র অধ্যেদন ইচু্ছ , 
অধ্যেনিত এবাং অধ্যেনসমাপ্ত বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেি সামসগ্র   লযাদণি জনয  াজ  িদব।  

 ৫. মদনাগ্রাম ও সীলঃ 

সনদনাি মদনাগ্রামসি সবএসএদ ি সাাংগঠসন  মদনাগ্রাম সহদসদব সবদবসেত হদব- 

 

 

 

 

 

 বযাখযাঃ 

প্রস্তাসবত মদনাগ্রামসিদত বযবহৃত লাল-সবুজ িাং আমাদেি সপ্রে মাতৃিূসম গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশদ  এবাং লাল-সাো-
নীল ক াসিো প্রজাতন্ত্রদ  সনদেথশ  দি। লাল-নীদলি সমন্বদে ততসি সিিুজা ৃসতি গৃহ এবাং তাি মাঝখাদনি প্রেীপ 
এ াদেমীদ  সনদেথশ  দি যা সশক্ষার্থী সহদসদব আমিা ধ্ািণ  সি। সিিুজা ৃসতি গৃদহি উপদিি সেদ  অবসস্থত বৃহৎ 
তাি া আমাদেি মূল উদেশয সশক্ষাি ধ্াি , আি অবসশষ্ট অদপক্ষা ৃত কছাি ছেসি তাি া আমাদেি জাতীেতাদবাধ্, 
সামাসজ তা, সবশ্বাস, োসেত্বপিােণতা, এ তা ও েক্ষতাি সনদেথশনা কেে। 

 

mailto:webbsak@gmail.com
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৬. োপ্তসি  ফন্টঃ 

 বাাংলা কলখাি জনয ‘ ালপুরুষ’ ও ইাংদিসজ কলখাি জনয ‘Arial’ , Clair Vaux LT ফন্ট বযবহাি  িদত হদব। 

৭. লক্ষযঃ 

ক াসিো প্রজাতদন্ত্র অধ্যেনিত বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেি মাদঝ পািস্পসি  সম্প থ উন্নেন, ভ্রাতৃত্বদবাধ্ এবং সাাংসৃ্কসত  
কেতনাদবাদধ্ি জাগিণ সৃসষ্টি লদক্ষয সশক্ষামূল  কসসমনাি, কেশীে সাসহতয েেথা, সবসিন্ন ি দমি সমলনদমলা ও প্র াশনাি 
পাশাপাসশ বাাংলাদেশ ও ক াসিোি সবসিন্ন জাতীে সেবদস সবদশষ  মথসূেী আদোজন  িা, যা বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেি 
তর্া বাাংলাদেদশি সামাসজ  ও অর্থননসত  উন্নেদন প্রতযক্ষ ও পদিাক্ষ িূসম া িাখদব।  

৮. উদেশযঃ 

৮.১. বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেি মাদঝ পািস্পসি  সম্প থ উন্নেন। 

৮.২. ক াসিোে উচ্চ সশক্ষা গ্রহদণ আগ্রহী বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেিদ  প্রদোজনীে সে সনদেথশনা ও সহদযাসগতা  িা। 

৮.৩. ক াসিোি িাষা ও সাংসৃ্কসতি সদে বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেি পসিেে  দি কেওো। 

৮.৪. বাাংলাদেশী ও ক াসিোন সবশ্বসবেযালদেি মদধ্য “Exchange Program”-এি মাধ্যদম েুই কেদশি সশক্ষার্থীদেি 
সাংখযা বৃসেদত সহদযাসগতা  িা।  

৮.৫. বাাংলাদেশী ও ক াসিোন সশক্ষার্থীদেি মদধ্য সাাংসৃ্কসত  সম্পদ থি উন্নেন। 

৮.৬. সদবথাপসি বাাংলাদেদশি সুনাম বৃসেদত  াজ  িা।   

৯. সাাংগঠসন  অসিিাব ঃ 

        ক াসিো প্রজাতদন্ত্র সনযুি গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সি াদিি মাননীে িাষ্ট্রেূত সবএসএদ ি অসিিাব  সহদসদব গণয 
হদবন।  

১০. সাধ্ািণ সেসযঃ 

৯.১. ক াসিোি কয ক ান সবশ্বসবেযালদে অধ্যেনিত অর্বা অধ্যেনসমাপ্ত স ল বাাংলাদেশী সশক্ষার্থী সবএসএদ ি 
সাধ্ািণ সেসযপে গ্রহণ  িদত পািদবন।  

৯.২. এদক্ষদি, উপদিাি বযসিগণ সাংগঠন  তৃথ  প্রেত্ত সেসয ফিম পূিণ সাদপদক্ষ সবএসএদ ি সেসয সহদসদব 
সবদবসেত হদবন। 

১১. সাধ্ািণ সেসযদেি সুসবধ্া ও অসধ্ ািঃ 

সাংসবধ্ান অনুযােী সবএসএদ  পসিোসলত স ল  মথ াদেি সুসবধ্া ও অসধ্ াি এ জন সাধ্ািণ সেসয কিাগ 
 িদবন।    
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১২. সাাংগঠসন   াঠাদমাঃ 

সাংগঠনসিি সাাংগঠসন   াঠাদমা হদব েুইসি পযথাদে- 

 ১২.১. উপদেষ্টা পসিষে বা Advisory Committee 

 ১২.২. প্রশাসসন  পসিষে বা Administrative Committee     

১২.১. উপদেষ্টা পসিষে বা Advisory Committee: 

সাংগঠনসিি উপদেষ্টা পসিষে সবএসএদ ি সদবথাচ্চ সম্মাসনত বযসি ও সবদশষ সেসয সহদসদব সবদবসেত হদবন।  

 ) সাংখযাঃ  

সদবথাচ্চ ৯ জন। 

খ) কমোেঃ  

১ বছি। তদব সনবথাহী পসিষে  তৃথ  উপদেষ্টা/উপদেষ্টামন্ডলীদেি সাদর্ আদলােনাি সিসত্তদত কমোে 
পসিবতথন/পসিবধ্থনদযাগয।  

গ) উপদেষ্টা সনবথােন: 

সাাংগঠসন  সনবথাহী পসিষে  তৃথ  সনবথাসেত ও অনুদমাসেত বযসিবগথ। 

ঘ) কযাগযতাঃ 

   েসক্ষণ ক াসিোে সনদোসজত গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সি াদিি মাননীে িাষ্ট্রেূত স াংবা তাাঁি মদনাসনত এ জন 
 নসুযলাি পোসধ্ ািবদল সবএসএদ ি উপদেষ্টা পসিষদেি সেসয সহদসদব সনবথাসেত হদবন। সবএসএদ ি সাদব  
সনবথাহী পসিষে ও প্রসতসনসধ্ পসিষে অর্বা ক াসিোি কয ক ান সবশ্বসবেযালে কর্দ  অধ্যেনসমাপ্ত সাধ্ািণ সেসয 
যািা বতথমাদন ক াসিোদত অবস্থান  িদছন এমন সদবথাচ্চ ৬ জন এবাং ক াসিোি ক ান সবশ্বসবেযালে কর্দ  সেসগ্রপ্রাপ্ত 
স ন্তু বতথমাদন ক াসিোি বাইদি অবস্থান  িদছন এমন সদবথাচ্চ ৩ জন সনদে উপদেষ্টা পসিষদেি বাস  ৮ সি পে 
পূিণ হদব। কসদক্ষদি-    

১. ক াসিোি কযদ ান সবশ্বসবেযালে হদত সপএইেসে সেসগ্রধ্ািী বযসি উপদেষ্টা সহদসদব সনবথাসেত হওোি কক্ষদি       
অগ্রাসধ্ াি পাদবন।  

২. সবএসএদ ি  াযথসনবথাহী সেসয ালীন অসিজ্ঞতা/অবোন অগ্রাসধ্ াি পাদব।   

৩. ক াসিোে বসবাসিত বাাংলাদেশী অসিবাসীদেি মধ্য কর্দ  তনসত  মূলযদবাদধ্ি সিসত্তদত সৎ এবাং কযাগয, বযসিত্ব 
সম্পন্ন, সামাসজ িাদব প্রসতসষ্ঠত, সদবথাপসি কয ক ান পসিসস্থসতদত সবএসএদ ি সাসবথ   লযাদণ সহদযাসগতা  িাি 
লদক্ষয প্রসতজ্ঞাবে বযসিও উপদেষ্টা পসিষদেি সেসয হদত পািদবন এবাং এদক্ষদি বযসিি সশক্ষাগত কযাগযতা-  
সপএইেসে সেগ্রী সশসর্লদযাগয সহদসদব সবদবসেত হদব।  
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ঙ)  াযথ পসিসধ্ঃ 

১. সবএসএদ ি বাৎসসি  পসি ল্পনা এবাং সাসবথ   মথসূেী প্রণেদন পিামশথ ও গঠনমুল  সমাদলােনা প্রোন  িা। 
তদব উদেখয কয, সাংগঠদনি সনবথাহী  াদযথ সিাসসি হস্তদক্ষপ  িদত পািদবন না।  

২. ‘সনবথােন  সমশন’ সহদসদব সাংগঠদনি সনবথােনী  াদজ সহদযাসগতা  িা। 

৩. প্রদোজন সাদপদক্ষ সাাংগঠসন   মথসূেী প্রণেদন আসর্থ  সহদযাসগতা  িা। 

৪. সনবথাহী পসিষদেি সদে বছদি অন্তত এ সি (অনলাইন/অফলাইন) সিাে উপসস্থত কর্দ  সাাংগঠসন   াদজি 
পযথাদলােনা  িা। 

৫. নতুন ‘প্রসতসনসধ্ পসিষে’ সনবথােদন সনবথাহী পসিষেদ  সহদযাসগতা  িা।  

৬. সামাসজ  কযাগাদযাগ মাধ্যদম ‘প্র াদশয’ সনবথাহী পসিষদেি  াদজি সমাদলােনা  িা যাদব না। 

৭. উপদেষ্টামন্ডলীসহ সাংগঠদনি  াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসযদেি পািষ্পসি  মতামদতি সিসত্তদত সদবথাচ্চ ৪ জন 
সমন্বে ািীদ  সনদে এ সি কফসবু  গ্রুপ/দমদসঞ্জাি গ্রুপ র্া দব। এই গ্রুপসি প্রশাসসন  পসিষদেি সাদর্ 
কযাগাদযাদগি মাধ্যম সহদসদব  াজ  িদব। 

৮. সনবথাহী  সমসিি অনুদিাদধ্ সাাংগঠসন   াদজ (প্রদোজন সাদপদক্ষ) সবদশষ োসেত্ব পালন  িা।   

১২.২. প্রশাসসন  পসিষে বা Administrative Committee: 

প্রশাসসন  পসিষে এই সাংগঠদনি স ল ক্ষমতাি অসধ্ ািী বদল সবদবসেত হদব। প্রশাসসন  পসিষদেি সেসযদেি 
মতামদতি সাংখযাগসিষ্ঠতাি সিসত্তদত সাংগঠনসি  াজ  িদব। প্রশাসসন  পসিষদেি সেসযদেি পািষ্পসি  মতামদতি 
সিসত্তদত এ  বা এ াসধ্  সেসয সমন্বে ািী সহদসদব োসেত্বপ্রাপ্ত হদবন (প্রদোজনদবাদধ্ সবসিন্ন সমে সবসিন্ন জন হদত 
পািদবন), সযসন প্রদোজনদবাদধ্ সাংগঠদনি প্রসতসনসধ্ (অলঙ্কাসি  পে) সহদসদব বাসহয   াদজ সবএসএদ ি প্রসতসনসধ্ত্ব 
 িদবন।  

সাাংগঠসন   াযথক্রম পসিোলনাি জনয সাংগঠদনি প্রশাসসন  পসিষে েুই পযথাদে সবিি র্া দব-   

১২.২.১. সনবথাহী পসিষে বা Executive Team 

১ ২.২.২. প্রসতসনসধ্ পসিষে বা Representative Team 

১২.২.১. সনবথাহী পসিষে বা Executive Team 

 ) সাংখযাঃ  

সদবথাচ্চ ১৫ জন। তদব সবথসনন ৯ জন। 

খ) কমোেঃ  

১ বছি। 
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গ) সনবথােন পেসতঃ  

 াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসযগণ ক াসিোি সবসিন্ন সবিাগীে অঞ্চল কর্দ  মুি আদবেন আহ্বাদনি মাধ্যদম সনবথাসেত 
(সসদল শন) হদবন। সনবথােন (সসদল শন) পেসতি স্বচ্ছতাি জনয প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসয এবাং ঐ অঞ্চদলি 
বাাংলাদেশী  সমউসনসিি সুপাসিদশি সিসত্তদত উপদেষ্টা পসিষদেি সাদর্ আদলােনা  দি  াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসয 
সনবথােন  িা যাদব/আদলােনা  িাি সবষদে উৎসাসহত  িা হদচ্ছ। 

ঘ) কযাগযতাঃ 

১.  াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসয হদত হদল আদবেন ািীদ  নূযনতম মাস্টাসথ এি সশক্ষার্থী হদত হদব। তদব আিসি  

সেসয সহদসদব আদবেন  িাি জনয পযথাপ্ত  াদজি অসিজ্ঞা বা সাংগঠদনি জনয গুরুত্বপূণথ িূসম া পালন ািীি 
কক্ষদি এই কযাগযতা সশসর্লদযাগয বদল সবদবসেত হদব।  

২. ক াসিোদত নূযনতম ১ বছি বসবাদসি অসিজ্ঞতা র্া দত হদব।   

৩. সবএসএদ ি  াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসয পদে আদবেন  িাি কক্ষদি সপএইেসে সশক্ষার্থী এবাং ক াসিোন িাষাে 
পািেশথী বযসি অগ্রাসধ্ াি পাদবন।   

৪. সযসন প্রতযক্ষ বা পদিাক্ষিাদব ক াসিোি ক ান সবশ্বসবেযালদে অনবধ্ পন্থাে বা আসর্থ  কলনদেদনি মাধ্যদম সশক্ষার্থী 
িসতথ প্রসক্রোি সাদর্ জসিত নন। 

৫. সযসন সসক্রে িাজনীসত স াংবা িাজননসত  েদলি  মথ াদেি সাদর্ যুি নন।  

৬. এ সি সবশ্বসবেযালে কর্দ  এ াসধ্  সশক্ষার্থী  াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসয হদত পািদবন না।  

ঘ) প্রশাসসন  পসিষদেি সাাংগঠসন   াঠাদমাঃ 

 াযথসনবথাহী পসিষে  াদজি প্রদোজদন সবসিন্ন েল-উপেদল িাগ হদে  াজ  িদব, োসেত্বপ্রাপ্ত সমন্বে ািী (গণ) স ল 
উপেদলি সেসয র্া দবন। নূযনতম কয সবিাগগুদলা র্া দত হদব- 

১) সবএসএদ  েপ্তিঃ 

এ াসধ্   াযথসনবথাহী এবাং প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসয সনদে সবএসএদ  েপ্তি  াজ  িদব। সেসয সাংখযা সবথসনন ৩ 
জন এবাং সদবথাচ্চ ৫ জন হদত পািদব। তদব প্রদোজনদবাদধ্ সদবথাচ্চ ৩ জন সেসযদ  সাাংগঠসন  সমসিাং সাংক্রান্ত োসেত্ব 
পালদনি জনয (অসতসিি) সনদোগ কেওো যাদব।   

২) সবএসএদ  অর্থঃ   

এ াসধ্   াযথসনবথাহী এবাং প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসয সনদে সবএসএদ  অর্থ  াজ  িদব। সেসয সাংখযা সবথসনন ৩ 
জন এবাং সদবথাচ্চ ৫ জন হদত পািদব। 
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৩) সবএসএদ  সশক্ষা-গদবষণা উন্নেন ও প্র াশনাঃ  

এ াসধ্   াযথসনবথাহী এবাং প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসয সনদে সবএসএদ  সশক্ষা-গদবষণা উন্নেন ও প্র াশনা  াজ 
 িদব। সেসয সাংখযা সবথসনন ৫ জন এবাং সদবথাচ্চ ৭ জন হদত পািদব। 

৪) সবএসএদ  তর্য-প্রযুসিঃ 

এ াসধ্   াযথসনবথাহী এবাং প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসয সনদে সবএসএদ  তর্য-প্রযুসি  াজ  িদব। সেসয সাংখযা সবথসনন 
৫ জন এবাং সদবথাচ্চ ৭ জন হদত পািদব।  

৫) সবএসএদ  সাংসৃ্কসতঃ  

এ াসধ্   াযথসনবথাহী এবাং প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসয সনদে সবএসএদ  সাংসৃ্কসত  াজ  িদব। সেসয সাংখযা সবথসনন 
৭ জন এবাং সদবথাচ্চ ১১ জন হদত পািদব।  

৬) সবএসএদ  সামাসজ  কযাগাদযাগ মাধ্যমঃ 

শুধু্মাি োসেত্বশীল এবাং অসিজ্ঞ ৩ জন  াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসয এই সবিাদগ এেসমন সহদসদব  াজ  িদবন। 
তদব, প্রদোজনদবাদধ্ সদবথাচ্চ ২ জন মোদিিি সনদোগ কেওো যাদব (োসেদত্বি পসিসধ্ এেসমনদেি মাধ্যদম সনধ্থাসিত 
হদব)। 

৭) সবএসএদ  সমসিাং পসিোলনা ও সামাসিঃ 

সুন্দি সাবলীল বােন-িসে সবসশষ্ট ও গুসছদে  র্া বলদত পািা এবাং সমসিাং েলা ালীন সমদে কযদ াদনা পসিসস্থসতদ  
সামাল সেদত সক্ষম, সদবথাপসি সমসিাং সমন্বদেি কক্ষদি পািেশথী বযসি এই সবিাদগি সেসয সহদসদব অগ্রাসধ্ াি পাদব। 
সবএসএদ ি  াযথসনবথাহী ও প্রসতসনসধ্ পসিষে কর্দ  সবথসনন ৩ জন এবাং সদবথাচ্চ ৫ জন সেসযদেি সমন্বদে গসঠত এই 
 সমসি প্রসতমাদস অনুসষ্ঠত সনেসমত সমসিাং পসিোলনা ও সমসিাং কশদষ গৃহীত সসোন্তসমূহ সামাসি আ াদি ইসি-আিসি 
গ্রুদপ প্রোন  িদত বাধ্য র্া দব। এছািাও কযদ াদনা অনা াসিত পসিসস্থতদত তাৎক্ষসন  সসোন্ত গ্রহণ বা সবসিন্ন 
কপ্রাগ্রাম আদোজদনি কক্ষদি এই  সমসি সনেসমত সমসিাংদেি বাইদিও প্রদোজনদবাদধ্ জরুসি সিসত্তদত সমসিাং আহবাদনি 
োসেত্ব পালন  িদব।  

৮) উপ সবিাগঃ  

এছািা প্রদোজদন সবসিন্ন উপসবিাগ সৃসষ্ট  িা যাদব বা নতুন সৃসষ্ট  িা উপ সবিাগ সবলুপ্ত  িা যাদব। উপসবিাগ সৃসষ্টি 
কক্ষদি এ সি অস্থােী  সমসি গঠন  িদত হদব, কয  সমসি উপসবিাগ ততসিি পদি স্বোংসক্রেিাদব সবলুপ্ত কঘাসষত হদব। 
এই অস্থােী  সমসি গঠদনি কক্ষদি প্রসতসি উপসবিাগ কর্দ  অসিজ্ঞতাি সিসত্তদত এ জন  দি সেসয র্া দত হদব। 
তদব এই কক্ষদি সযসন উি সবিাদগি  াযথপসিসধ্ সম্পদ থ সবশে জ্ঞান িাদখন এমন বযসিদ  অগ্রাসধ্ াি সেদত হদব। 
এছািাও ক ান সবষদে সসোন্ত গ্রহদণি কক্ষদি গণতাসন্ত্র  েেথাদ  প্রাধ্ানয সেদত কবদজাি সাংখযাি সেসয সনদে উপসবিাগ 
সৃসষ্টি  সমসি গসঠত হদব।   
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ঙ) সনবথাহী পসিষদেি  াযথপসিসধ্: 

 ১. সাংগঠদনি বযবস্থাপনা প্রসাশসন  পসিষদেি অাংশ সহদসদব সনবথাহী  সমসিি উপি নযস্ত র্া দব। 

 ২. গঠনতদন্ত্র সসন্নদবসশত সনেম- ানুন অনুযােী সনবথাহী  সমসি সাংগঠদনি লক্ষয ও উদেশয বাস্তবােদন সদেষ্ট র্া দব। 

৩. সবএসএদ ি সবষদে কয ক ান োসেত্ব বা সসোন্ত গ্রহণ প্রসাশসন  পসিষদেি অাংশ সহদসদব সনবথাহী পসিষদেি 
সেসযদেি মতামতও সাংখযা গসিষ্ঠতাি সিসত্তদত গৃহীত হদব।    

৪. এই  সমসি  তৃথ  গৃহীত সসোন্তগুদলা সনবথাহী পসিষে এবাং প্রসতসনসধ্ পসিষে সমদল এ সাদর্ বাস্তবােন  িদব।  

৫. এই  সমসিি সেসযগণদ  সাংগঠদনি স্বাদর্থ স্ব-উদেযাগী হদে সাাংগঠসন   াজ এসগদে সনদত হদব। 

৬. সনবথাহী পসিষে সবএসএদ ি পদক্ষ আনুষ্ঠাসন  বিবয প্রোদনি অসধ্ ািী, তাই সাংগঠদনি সুনাম কু্ষণ্ণ হে এমন 
বিবয প্রোন কর্দ  সনদজদেি সবিত িাখদত হদব। 

৭. সাাংগঠসন   াযথক্রদমি অাংশ সহদসদব সবসিন্ন অনুষ্ঠাদনি আদোজন  িা ও প্রসতসনসধ্ সহদসদব অনয সাংগঠদনি 
অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রহণ  িা। 

৮. স ল আসর্থ  কলনদেদনি সুষু্ঠ বযবস্থাপনা  িা। 

৯. সাাংগঠসন  েপ্তি, তর্য-প্রযুসি ও সামাসজ  কযাগাদযাগ মাধ্যম সত থতাি সাদর্ সুষু্ঠ বযবস্থাপনা  িা। 

১০. সনবথাহী পসিষদেি প্রদতয  সেদসযি মদধ্য জবাবসেসহতাি েেথা র্া দত হদব। 

১১. সনবথাহী পসিষদেি সেসয র্া া ালীন সমদে িাজননসত  মতােশথ, ধ্মথীে মূলযদবাদধ্ আঘাত,  ুরুসেপূণথ বিবয, সলে 
তবষদমযি প্রসত সবদদ্বষপূণথ ক ান বিবয বা সলখসন সামাসজ  কযাগাদযাগমাধ্যদম প্র াশ  িা যাদব না। 

১২. ক ান প্র াি িাজননসত  েল বা  মথ াদেি সাদর্ জিাদনা যাদব না। 

১৩. স ল সেসযদেি প্রসত সম্মানপূবথ  মতামত প্র াশ  িদত হদব। 

১৪. সবএসএদ -ি ব্রাসন্ডাং-এি জনয সনজ উদেযাদগ  াজ  িদত হদব। 

১৫. বাাংলাদেশ ও ক াসিোি সি াি কঘাসষত কয ক ান আইন সবদিাধ্ী  মথ াে কর্দ  সবিত র্া দত হদব। 

১৬. প্রশাসসন  পসিষে সনদে এ সি কফসবু  গ্রুপ র্া দত হদব।  

১৭. সবএসএদ   তৃথ  গৃহীত  মথসূেীগুদলাি প্রোদি  ৃতজ্ঞতা স্বী াি বা পৃষ্ঠদপাষ  প্রসতষ্ঠাদনি মদনাগ্রাম বযবহাি 
 িা যাদব। 
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ে) সিাঃ   

১. প্রসত বছি উপদেষ্টাদেি সাদর্ অন্তত এ সি বাৎসসি  সিাি আদোজন  িদব। 

২. প্রসত মাদস প্রশাসসন  পসিষদেি সমসিাং আদোজন  িদত হদব। সবদশষ অনুষ্ঠান গুদলাি পূদবথ প্রদোজনীে সমসিাং 
আদোজন ও অাংশগ্রহণ বাধ্যতামূল  সহদসদব সবদবসেত হদব। 

৩. প্রসত ২ মাদস প্রশাসসন  পসিষদেি  মথ াদেি ‘মূলযােন সমসিাং’ আদোজন  িদত হদব।  

৪. প্রসতসি সমসিাং এি সেন ও সমে সনবথাহী পসিষদেি সেসযদেি মদধ্য আদলােনা সাদপদক্ষ সঠ   িদত হদব।  

 

১২.২.২. প্রসতসনসধ্ পসিষে বা Representative Team: 

সাংগঠদনি সসক্রে  মথী ও সবএসএদ ি ক ান সনসেথষ্ট এলা া বা সবশ্বসবেযালেসিসত্ত  প্রসতসনসধ্। 

 ) সাংখযাঃ সদবথাচ্চ ২৫ জন। 

খ) কযাগযতাঃ  

১. ক াসিোদত অধ্যেনিত অনাসথ, মাস্টাসথ অর্বা সপএইেসে সশক্ষার্থী সযসন  মপদক্ষ এ সি কসসমস্টাি কশষ  দিদছন। 

২. সযসন প্রতযক্ষ বা প্রদিাক্ষ িাদব ক াসিোি ক ান সবশ্বসবেযালদে অনবধ্ পন্থাে বা আসর্থ  কলনদেদনি মাধ্যদম সশক্ষার্থী 
িসতথ প্রসক্রোি সাদর্ জসিত নন।  

৩. সযসন সসক্রে িাজনীসত বা িাজননসত  েদলি  মথ াদেি সাদর্ যুি নন। 

৪. সনজস্ব সবশ্বসবেযালদেি বাাংলাদেশী  সমউসনসিদত গ্রহণদযাগযতা। 

৫. কস্বচ্ছাদসব  সহদসদব সামাসজ   মথ াদেি পূবথ বা বতথমান অসিজ্ঞতা।  

 

গ) সনবথােন পেসতঃ  

১.  াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসযগণ ক াসিোি সবসিন্ন সবিাগীে অঞ্চল কর্দ  মুি আদবেন আহ্বাদনি মাধ্যদম প্রসতসনসধ্ 
পসিষদেি সেসয সনবথাসেত (সসদল শন)  দি র্া দবন।   

২. প্রদোজন সাদপদক্ষ এ সি সবশ্বসবেযালে কর্দ  এ াসধ্  প্রসতসনসধ্ সনবথােন  িা যাদব। 

৩. সনবথােন পেসতি স্বচ্ছতাি জনয প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসয এবাং ঐ অঞ্চদলি  সমউসনসিি সুপাসিদশি সিসত্তদত 
উপদেষ্টা পসিষদেি সাদর্ আদলােনা  দি সনবথাহী পসিষে সনবথােন প্রসক্রো সম্পন্ন  িদবন।  
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ঘ)  াযথ পসিসধ্ঃ 

১. সনবথাহী পসিষদেি সনধ্থাসিত  সমসিদ  সহদযাসগতা  িা। 

২. সনধ্থাসিত উপ সমসিি সমসিাংগুদলাদত অাংশগ্রহণ  িা।  

৩. কস্বচ্ছাদসব  সহদসদব সবএসএদ -ি  মথসূেীগুদলাদত  াজ  িা। 

৪. সনজস্ব সবশ্বসবেযালদে সবএসএদ ি প্রোি এবাং প্রসাি বৃসে। 

৫. ক াসিোদত আগত নতুন সশক্ষার্থীদ  প্রার্সম  সহদযাসগতা  িা।  

৬. বাাংলাদেদশ সবএসএদ ি প্রোি ও ক াসিোদত পিাদশানা  িদত আগ্রহী সশক্ষার্থীদ  সসঠ  তর্য সেদে সহদযাসগতা 
 িা। 

৭. প্রসত মাদস প্রশাসসন  পসিষদেি সমসিাং আদোজন  িদত হদব। সবদশষ অনুষ্ঠানগুদলাি পূদবথ প্রদোজনীে সমসিাং 
আদোজন ও অাংশগ্রহণ বাধ্যতামূল  সহদসদব সবদবসেত হদব। 
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                             সাাংগঠসন   াঠাদমা 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

১৩. সহদযাগী প্রসতষ্ঠান/পৃষ্ঠদপাষ /শুিানুধ্যােী বা Patron: 

সি াসি/দবসি াসি প্রসতষ্ঠান যািা েুসিসিসত্ত  সবএসএদ ি সহদযাগী প্রসতষ্ঠান/পৃষ্ঠদপাষ  সহদসদব আসর্থ  
সহদযাসগতাি মাধ্যদম সাাংগঠসন   াযথক্রমদ  গসতশীল  িদব। 

 ) সাংখযাঃ  

প্রশাসসন  পসিষে  তৃথ  সনধ্থািণ ৃত। 

খ) কমোেঃ  

১ বছি। তদব প্রশাসসন  পসিষে  তৃথ  কমোে পসিবতথন/পসিবধ্থনদযাগয।   

গ) সনবথােন পেসত:  

১. উপদেষ্টাগদণি পিামদশথ বা প্রশাসসন  পসিষে  তৃথ  সসোন্ত ৃত ও অনুদমাসেত। 

২. সবএসএদ   তৃথ  সনধ্থাসিত েুসিপদিি মাধ্যদম উিে পদক্ষি সম্মসতি সিসত্তদত।  

 

উপদেষ্টা পসিষে 

(Advisory Committee) 

সেসযঃ সদবথাচ্চ ৯ জন 

প্রশাসসন  পসিষে 

( Administrative Committee ) 

সেসযঃ সদবথাচ্চ ৪০ জন 

সনবথাহী পসিষে 

(Executive Team) 

সেসযঃ সদবথাচ্চ ১৫ জন 

প্রসতসনসধ্ পসিষে 

(Representative Team) 

সেসযঃ সদবথাচ্চ ২৫ জন 
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ঙ)  াযথ পসিসধ্ঃ 

১. সবএসএদ ি সামাসজ   মথ াে বৃসেদত সহদযাসগতা প্রোন  িা। 

২. ক াসিোে অধ্যেনিত বাাংলাদেশী সশক্ষার্থীদেি সবসিন্ন সমসযা সমাধ্াদন সহদযাসগতা  িা। 

৩. সাাংগঠসন   মথসূেী প্রণেদন আসর্থ  সহদযাসগতা  িা। 

ে) কেণী সবিাগঃ 

সহদযাসগতাি পসিসধ্ ও গুরুদত্বি উপি সহদযাগী প্রসতষ্ঠান/পৃষ্ঠদপাষ -দ  ৪ িাদগ সবিি  িা যাদব-  

১. প্লাসিনাম, ২. কগাল্ড, ৩. সসলিাি ও ৪. অনুোন।   

১৪. সাংগঠদনি তহসবলঃ 

 ১৪.১. অদর্থি উৎসঃ  

  ) সি াসি/দবসি াসি প্রসতষ্ঠান বা সবসশষ্ট বযসি হদত প্রাপ্ত অনুোন।  

খ) সাংগঠদনি উপদেষ্টা ও প্রশাসসন  পসিষে হদত প্রাপ্ত অনুোন।  

 খ) সবদশষ আদোজদন সাধ্ািণ সশক্ষার্থী হদত প্রাপ্ত োাঁো।  

 ১৪.২. অদর্থি বযবস্থাপনাঃ  

১. সাংগঠদনি সমস্ত অর্থ ক াসিোি কয ক ান বযাাংদ  জমা িাখদত হদব। 

২ অর্থ সবিাগ যাবতীে আসর্থ  তহসবল পসিোলনা  িদবন। 

৩. সাংগঠদনি যাবতীে অনুোন/োাঁো ও খিদেি সহসাব তর্যসহ সুষু্ঠিাদব নসর্িুি  িদত হদব। 

৪. প্রসত ৬ মাস পি পি পূণথাে সহসাব প্রশাসসন  পসিষদে উপস্থাপন  িদত হদব। 

৫. সবএসএদ -ি  মথসূসেগুদলাি অর্থােন  িদত হদব। 

১৫. অসিদযাগ, স্থসগত, পেেুযসত, বসহষ্কাি, অপসািন ও অবযাহসত পেসতঃ 

১৫.১. অসিদযাগঃ  

সবএসএদ ি প্রশাসসন  পসিষে বিাবি কয ক উ ই-দমইদলি মাধ্যদম যর্াযর্ প্রমাণস্বরূপ অসিদযাগ আনদত পািদবন।   

১৫.২. প্রশাসসন  সেসযপেঃ 

 ) গঠনতদন্ত্র উদেসখত ক ান স ছুি বযতযে ঘিাদল, সবএসএদ ি িাবমূসতথ কু্ষণ্ণ  িদল, প্রশাসসন   সমসিি অনুদমােন 
বযতীত ক াসিোস্থ অনয সাংগঠদনি প্রসতসনসধ্ হদল, সামাসজ িাদব অগ্রহণদযাগয হদল, তনসত তাি অবক্ষে প্রমাণ কপদল, 
সামাসজ  কযাগাদযাগমাধ্যদম উস্কাসনমূল /িাজননসত  প্রসতসহাংসা/সবপিীত সলদেি প্রসত  িাক্ষতা/ধ্মথীে মূলযদবাদধ্ 
আঘাত সেদে স্টযািাস বা ছসব ছিাদল উি সেসযদ  প্রার্সম িাদব  ািণ েশথাদনাি কনাসিশ প্রোন  িা হদব।  
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খ) যসে প্রার্সম  কনাসিদশ প্রোদনি ৭ সেদনি মদধ্য উত্তি পাওো না যাে অর্বা প্রেত্ত উত্তি যুসিযুি না হে তাহদল 
সদ্বতীে বাদিি মত অসিযুি সেসযদ  কনাসিশ প্রোন  িদত হদব। উি কনাসিশ প্রোদনি ৭ সেদনি মদধ্য উত্তি কপদল 
বা না কপদল প্রশাসসন  পসিষদেি সেসযদেি মধ্য কর্দ   মপদক্ষ ৩ জন সেসয সনদে এ সি তেন্ত  সমসি গঠন 
 িদত হদব।  এই তেন্ত  সমসিি উপি অনযানয সেসযদেি পূণথ সবশ্বাস ও আস্থা িাখদত হদব। এই  সমসি অসিযুি 
বযসিি বিবয ও আনুষসে  তর্যাসে সাংযুি আ াদি এ সি সিদপািথ প্রশাসসন   সমসিি  াদছ জমা সেদব। উি 
সিদপাদিথি সিসত্তদত প্রশাসসন  পসিষে পিবতথী বযবস্থা গ্রহণ  িদব।  

গ) প্রার্সম  সত থী িণ অর্বা সনবথাহী/প্রসতসনসধ্  সমসিি সেসযপে স্থসগত/বাসতল অর্বা সদবথাচ্চ শাসস্ত সহদসদব 
আজীবন সনসষে কঘাষণা  িা হদব।  

ঘ) অসিযুি বযসিি সবরুদে বযবস্থা গ্রহণ  িদত হদল প্রশাসসন   সমসিি সাংখযাগসিদষ্ঠি মতামতদ  প্রাধ্ানয কেো 
হদব।  ক ান  ািদণ যসে মতসবদিে সৃসষ্ট হে তাহদল প্রশাসসন  পসিষে প্রদোজনদবাদধ্ সবএসএদ -ি উপদেষ্টাদেি 
মতামত গ্রহদণি সিসত্তদত সসোন্ত গ্রহণ  িদত পািদব। গৃহীত সসোন্ত অবশযই ই-দমইদলি মাধ্যদম অসিযুি বযসিদ  
জানাদত হদব।   

ঙ) সমস্ত প্রসক্রো ১ মাদসি মদধ্য কশষ  িদত হদব।   

ে) স ন্তু যসে ক ান সেদসযি সবরুদে প্রতযক্ষ বা পদিাক্ষিাদব আসর্থ  কলনদেদনি মাধ্যদম ক াসিোি ক ান সবশ্বসবেযালদে 

সশক্ষার্থী িসতথ  িাদনাি অসিদযাগ পাওো যাে, তদব অনযানয অসিদযাদগি নযাে  ািণ েশথাদনাি কনাসিশ প্রোন ছািাই 

প্রার্সম িাদব অসফস ই-দমইদলি মাধ্যদম অসিযুি বযসিি সেসযপে আনুষ্ঠাসন িাদব বাসতদলি কনাসিশ প্রোন  িা 

হদব। তেুপসি উপদিাদেসখত অনযানয অসিদযাগ সনষ্পসত্তি নযাে এ সি তেন্ত  সমসি গঠন  িা হদব, যািা অসিযুি 

বযসি সম্পদ থ উপযুি তর্য-প্রমানাসে কপশ  িা সাদপদক্ষ প্রদোজনদবাদধ্ অসিযুি বযসিি সবরুদে আইসন বযবস্থা গ্রহণ 

 িদত পািদবন।   

১৫.৩. সাধ্ািণ সেসযপেঃ  

 ) ক াসিো বা বাাংলাদেদশি আইনশৃঙ্খলা অবমাননা  িদল, আোলত  তৃথ  সাজা প্রাপ্ত হদল, আইন শৃঙ্খলা িক্ষা ািী 
বাসহনীি সিমাদন্ড র্া দল অর্বা িাষ্ট্র সবদিাধ্ী  মথ াদেি প্রমাণ পাওো কগদল। 

খ) সবএসএদ ি স্বার্থসবদিাধ্ী  মথ াদে জসিত বা সবএসএদ ি গঠনতন্ত্র পসিপসন্থ  াদজ সলপ্ত র্া দল। 

গ) অসিযুি বযসিি সবরুদে বযবস্থা গ্রহণ  িদত সবএসএদ -ি প্রশাসসন  পসিষে বযর্থ হদল প্রদোজনদবাদধ্ 
উপদেষ্টাদেি সাদর্ আদলােনা  দি সসম্মসলত মতামত প্রোদনি সিসত্তদত সসোন্ত গ্রহণ  িদত পািদব। গৃহীত সসোন্ত 
অসিযুি বযসিদ  অবশযই ই-দমইদলি মাধ্যদম জানাদত হদব।  

১৬. অনাস্থা প্রস্তাবঃ 

প্রশাসসন  পসিষদেি ক ান সেদসযি সবরুদে অনাস্থা প্রস্তাব আনদত হদল এ সম্পস থত সলসখত পি সবএসএদ -ি ই-
কমইদল কপ্রিণ  িদত হদব। এই উদেদশয এ সি সাধ্ািণ সিা আহবান  িদত হদব। প্রস্তাবসি উপসস্থত সেসযদেি 
সাংখযাগসিষ্ঠতাে পাশ হদল ঐ সেসয স্বািাসব িাদবই প্রশাসসন  পসিষে কর্দ  পেেুযত হদব। এই অবস্থাে ক ান 
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সনবথাহী পসিষদেি সেসয পেেুযত হদল তাি স্থদল প্রসতসনসধ্ পসিষে হদত কযাগযতাি সিসত্তদত নতুন ক উ োসেত্ব প্রাপ্ত 
হদব। 

১৭. পেতযাগ পিঃ  

উপদেষ্টা পসিষে ও প্রশাসসন  পসিষদেি ক ান  সেসয পেতযাগ  িদত োইদল সলসখতিাদব  ািণ েসশথদে প্রশাসসন  
পসিষে বিাবি ই-দমইদলি মাধ্যদম পেতযাগ পি োসখল  িদবন। প্রশাসসন  পসিষে পিবতথী সিাে স ল সেসযদেি 
মতামদতি সিসত্তদত পেতযাগ পি গ্রহণ  িদল উি পে শূনয বদল সবদবসেত হদব এবাং পেতযাগী বযসিদ  সফিসত 
কমইদল তা জাসনদে কেওো হদব।  

১৮. শূনযপে পূিণঃ  

শূনযপে সৃসষ্ট হদল উি শূনযপে পূিদণি জনয  ১২.২.১ (গ) অর্বা ১২.২.২ (গ) নম্বি ধ্ািা অনুযােী বযবস্থা গ্রহণ  িদত 
হদব। 

১৬. গঠনতন্ত্র সাংদশাধ্নঃ 

১. গঠনতদন্ত্রি ক ান ধ্ািা অর্বা উপধ্ািা সাংদশাধ্ন  িদত োইদল তা সাংগঠদনি সাধ্ািণ সিাে কপশ  িদত হদব। 
এইরূপ কক্ষদি সাংদশাধ্দনি প্রস্তাবাবলী সাধ্ািণ সিাি সতন সপ্তাহ পূদবথ প্রশাসসন  পসিষদেি কফসবু  গ্রুদপ কপশ 
 িদত হদব এবাং তা সিাি  মথসূেীদত অন্তিুথি  িদত হদব। 

২. প্রশাসসন  পসিষে সাধ্ািণ সিাে গঠনতদন্ত্রি সাংদশাধ্নী প্রস্তাব আনদত পািদব। তদব প্রশাসসন  পসিষে 
প্রদোজনদবাদধ্ সাংসবধ্ান সাংদশাধ্নী বা পাদশি পূদবথ উপদেষ্টা পসিষদেি সাদর্ আদলােনা  দি সনদত পাদি।  

৩. সাংদশাধ্নী প্রস্তাব প্রশাসসন  পসিষদেি েুই-তৃতীোাংশ সেদসযি অনুদমােন প্রাপ্ত হদল তা েূিান্ত বদল সবদবসেত 
হদব।   

৪. সাাংগঠসন  অব াঠাদমাগত পসিবতথন বযতীত অনয ধ্ািা বা উপধ্ািাি পসিবতথন/পসিবধ্থন  িা যাদব।  

১৭. সবএসএদ ি শাখাঃ 

সাংগঠদনি ক ান আঞ্চসল  শাখা বা উপশাখা র্া দব না।   

১৮. সবএসএদ ি সহদযাগী  মথ ােঃ 

১. সবএসএদ  অনয ক ান সাংগঠন/ সাংস্থা/ প্রসতষ্ঠান এি সাদর্ যুগ্মিাদব  মথপসি ল্পনা বা  মথসূেী আদোজন অর্বা 
সহদযাগী সহদসদব  াজ  িদত পািদব। এদক্ষদি, উি  াযথক্রদম সবএসএদ ি নাম পূণথরূদপ বযবহাি  িদত হদব।   

২. সনবথাহী  সমসি প্রদোজন সাদপদক্ষ অনয ক ান সাংগঠন/ সাংস্থা/ প্রসতষ্ঠাদন সনজস্ব প্রসতসনসধ্ পাঠাদত পািদব।  
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১৯. সনদোগ ফিমঃ 

 ) উপদেষ্টা পসিষে (এসস) 

খ) সনবথাহী পসিষে (ইসি) 

গ) প্রসতসনসধ্ পসিষে (আিসি) ও  

ঘ) সাধ্ািণ সেসয (সজএম) 

প্রদতয  পসিষদেি জনয পৃর্  সনদোগ ফিম র্া দব। 

২০. এই গঠনতন্ত্র ২০২০ সাদলি জুন মাদসি ১৪ তাসিখ কর্দ   াযথ ি হদব এবাং নতুন গঠনতন্ত্র  াযথ ি হওোি সাদর্ 
সাদর্ই সবএসএদ ি পূদবথি গঠনতন্ত্র অ াযথ ি বদল গণয হদব।   
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গঠনতন্ত্র সাংস্কাি  সমসি-২০১৮

নাম সবশ্বসবেযালদেি নাম 
১. েঃ আশিাফ কহাদসন িাদসল বুসান নযাশনাল ইউসনিাসসথসি 

২. েঃ আবু্দি িসহম  ু সমন ইউসনিাসসথসি 

৩. েঃ কমাঃ কগালাম হাসফজ কোন্নাম নযাশনাল ইউসনিাসসথসি 

৪. েঃ মসনরুজ্জামান মসনি ক াসিো ইউসনিাসসথসি 

৫. েঃ নুরুল হুো  ানন সসউল নযাশনাল ইউসনিাসসথসি 

৬. েঃ শামীম আহদমে েুাংবু  নযাশনাল ইউসনিাসসথসি 

৭. কফিদেৌস আহদমে খাাঁন ইনহা ইউসনিাসসথসি 

৮. সসোম উসেন ক াসিো ইন্সসিসিউি অফ সাইন্স এন্ড কি দনালসজ 

৯. কমাঃ আবু জাফি আল মুনছুি ইনছন নযাশনাল ইউসনিাসসথসি 

১০. কমাঃ কগালাম িাব্বানী কোন্নাম নযাশনাল ইউসনিাসসথসি 

১১. কমাহাম্মে িাসফউল হ খাাংওন নযাশনাল ইউসনিাসসথসি 

গঠনতন্ত্র বাস্তবােন (ইসি-আিসি)  সমসি-২০২০ 

 াযথসনবথাহী পসিষদেি সেসযদেি তাসল া 
নাম সবশ্বসবেযালদেি নাম এ াদেসম  কপ্রাগ্রাম 
১. আবু জাফি আল মুনছুি ইনছন নযাশনাল ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

২. কমাঃ কগালাম িাব্বানী কোন্নাম নযাশনাল ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৩. কমাঃ হাসানুল হ  বান্না কোসান ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৪. সমনারুল ইসলাম জনবু  নযাশনাল ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৫. তাহসমনা সবলস স কোসান ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৬. শসিফ এম নাসসি উসেন ইউসনিাসসথসি অফ সাইন্স এন্ড কি দনালসজ সপএইেসে 

৭. তাহসমনা তাসসনম নাহাি গুনসান নযাশনাল ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৮. কমাঃ রুদমল আহদমে কোাংআ ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৯. কমাঃ সাজ্জাে কহাসাইন শাওন হানদছও ইউসনিাসসথসি মাস্টাসথ 

১০. কমাঃ ইমসতোজ উসেন িূাঁইো সসউল নযাশনাল ইউসনিাসসথসি মাস্টাসথ 

১১. আল জাদবি ফেসাল হানগু  ইউসনিাসসথসি অফ ফদিইন স্টাসেজ আন্ডািগ্রাজুদেি 
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প্রসতসনসধ্ পসিষদেি সেসযদেি তাসল া 
নাম সবশ্বসবেযালদেি নাম এ াদেসম  কপ্রাগ্রাম 
১. েমাঃ আবু হাসনফ জনবু  নযাশনাল ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

২. খাতুন-এ জান্নাত ঊসমথ বুসান নযাশনাল ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৩. কমাহাম্মে আসিফুি িহমান হাসনোাং ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৪. কমাঃ আবু আইেূব সসসে  েুাংনাম নযাশনাল ইউসনিাসসথসি সপএইেসে 

৫. আসমি হামজা হাসলম ইউসনিাসসথসি মাস্টাসথ সলসোং সপএইেসে 

৬. কমাহাম্মে নাসজব কমাস্তাফা হাসলম ইউসনিাসসথসি মাস্টাসথ সলসোং সপএইেসে 

৭. এস এম শাসতল শাহসিোি ক াসিো নযাশনাল ইউসনিাসসথসি অফ ট্রান্সদপাদিথশন মাস্টাসথ 

৮. কজইসান ইসলাম েুাংবু  নযাশনাল ইউসনিাসসথসি মাস্টাসথ 

৯. কিহনুমা সবনদত িসশে স্বচ্ছ  াংজু নযাশনাল ইউসনিাসসথসি মাস্টাসথ 

১০. কমাঃ শাহাোত কহাসাইন কসজাং ইউসনিাসসথসি আন্ডািগ্রাজুদেি 

১১.  কমাঃ পািদিজ কহাসাইন সখদোাংসাাং ইউসনিাসসথসি আন্ডািগ্রাজুদেি 




