
 
 

GST গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্ যহদ্র সমন্বহয় গঠিত কবমঠির 

১ম সভা অনুঠিত 
  

 
 

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ ে স্নাতক ১ম বর্ষ ে শিক্ষার্থীর্ের ভশতের জন্য সাধারণ, শবজ্ঞান্ ও 

প্রযুক্তি (GST –General, Science & Technology) গুচ্ছভুি শবশ্বশবেযালয়সমূর্ের 

উপাচায েবরৃ্ের সমন্বর্য়র গঠিত কশমঠির ১ম সভা ১৯ শির্সম্বর, ২০২০ িশন্বার 

সকাল ১১:৩০িায় জগন্নার্থ শবশ্বশবেযালর্য়র উপাচার্য ের সভা কর্ক্ষ অন্ুঠিত েয়।  

 

গুচ্ছ পদ্ধশতর্ত ভশতে কশমঠির ১ম সভায় সভাপশতত্ব কর্রন্ কশমঠির যুগ্ম-আহ্বায়ক 

ও জগন্নার্থ শবশ্বশবেযালর্য়র মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. মীজান্ুর রেমান্।  

এ সময় ইসলামী শবশ্বশবেযায় (কুঠিয়া)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. শিখ 

আবেুস সালাম, গুচ্ছ পদ্ধশতর্ত ভশতে কশমঠির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং িােজালাল 

শবজ্ঞান্ ও প্রযুক্তি শবশ্বশবেযালয় (শসর্লি)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ফশরে 

উক্তিন্ আের্মে, খুলন্া শবশ্বশবেযালয় (খুলন্া)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. 

শমা: ফার্য়ক উজ্জামান্, মাওলান্া ভাসান্ী শবজ্ঞান্ ও প্রযুক্তি শবশ্বশবেযালয় (িাঙ্গাইল) 

এর উপাচায ে অধযাপক ি. শমাোঃ আলাউক্তিন্, শন্ায়াখালী শবজ্ঞান্ ও প্রযুক্তি  
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শবশ্বশবেযালয় (শন্ায়াখালী)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. শমাোঃ শেোর-উল-

আলম, কুশমল্লা শবশ্বশবেযালয় (কুশমল্লা)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. এমরান্ 

কশবর শচৌধুরী, জাতীয় কশব কাজী ন্জরুল ইসলাম শবশ্বশবেযালয় (ময়মন্শসংে) -এর 

মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. এ এইচ. এম শমাস্তাশফজরু রেমান্, যর্িার শবজ্ঞান্ ও 

প্রযুক্তি শবশ্বশবেযালয় (যর্িার)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. শমাোঃ আর্ন্ায়ার 

শোর্সন্, শবগম শরার্কয়া শবশ্বশবেযালয় (রংপুর)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. 

ন্াজমুল আেসান্ কশলম উল্লাে, পাবন্া শবজ্ঞান্ ও প্রযুক্তি শবশ্বশবেযালয় (পাবন্া) -এর 

মান্ন্ীয় উপাচার্য অধযাপক ি. এম. শরাস্তম আলী, বঙ্গবনু্ধ শিখ মুক্তজবুর রেমান্ 

শবজ্ঞান্ ও প্রযুক্তি শবশ্বশবেযালয় (শগাপালগঞ্জ)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. এ. 

শকউ. এম. মােবুব, বশরিাল শবশ্বশবেযালয় (বশরিাল)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক 

ি. শমা. ছার্েকুল আর্রশফন্, রবীন্দ্র শবশ্বশবেযালয় (শসরাজগঞ্জ)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে 

অধযাপক ি. শবশ্বক্তজৎ শ াষ, বঙ্গবনু্ধ শিখ মুক্তজবুর রেমান্ শিক্তজিাল ইউশন্ভাশস েঠি 

(গাজীপুর)-এর মান্ন্ীয় উপাচায ে অধযাপক ি. মুন্াজ আের্মে ন্ূর, বঙ্গমাতা শিখ  
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ফক্তজলাতুর্ন্নছা মুক্তজব শবজ্ঞান্ ও প্রযুক্তি শবশ্বশবেযালয় (জামালপুর)-এর মান্ন্ীয় 

উপাচায ে অধযাপক ি. সসয়ে সামসুক্তিন্ আের্মে এবং শিখ োশসন্া শবশ্বশবেযালয় 

(শন্ত্রর্কান্া)-এর সম্মান্ীয় শেজারার অধযাপক ি. সুব্রত কুমার আশেতয উপশিত 

শছর্লন্। 

 

এছাড়াও উপশিত শছর্লন্ জগন্নার্থ শবশ্বশবেযালর্য়র সম্মান্ীয় শেজারার অধযাপক ি. 

কামালউিীন্ আেমে এবং GST গুচ্ছভুি সমশন্বত ভশতে পরীক্ষা (২০২০-২১) এর 

সশচব ও জগন্নার্থ শবশ্বশবেযালর্য়র শরক্তজস্ট্রার প্রর্কৌিলী শমাোঃ ওশেেুজ্জামান্। 
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