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ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস�িট

এ�াে�িনউরিশপ
১২ ঘ�া আেগ

ফারজানা আ�ার

ড�ােফািডল ই�ারন�াশনাল ইউিনভািস�িটেত বাংলােদেশ �থমবােরর মেতা িডপাট�েম� অব এি�ি�িনউরিশপ চালু

হেয়েছ। চার বছর �ময়ািদ এ ��া�ামিট ইউিজিস কতৃ�ক অনুেমাদন�া�। িনেজর পােয় দাঁড়ােত সাহায� করার ল��

িনেয়, �বকার না �থেক �াবল�ী কের গেড় �তালার উে�েশ� এবং �িতেযািগতামূলক পিরেবেশ একজন ত�ণ-ত�ণী

�ীয় �মধা-মনন ও �ম িদেয় তার অি��েক �কবল সুসংহত করেবন না, বরং সামািজক ও রা�ীয় কল�ােণ দৃঢ়তা ও

ন�ায়-িন�ার সে� উেদ�া�া িহেসেব যােত গেড় উঠেত পােরন �স জন�ই এ ��া�ামিট চালু করা হেয়েছ। এ �দেশর

যুবসমােজর রেয়েছ অিমত শি�। বাংলােদশ এিগেয় যাে� সামেনর িদেক; আথ�-সামািজক ��ে� উ�য়ন ঘটেছ।  
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এ িসেলবােস ত� এবং বা�বস�ত ব�বসা-বািণিজ�ক ও আিথ�ক �িত�ানসহ সব ধরেনর িশ�া-�িশ�ণ ও বা�বতার

িমেশল �দওয়া হেয়েছ। ব�ত উেদ�া�া হওয়ার জন� �যসব �বিশে��র �েয়াজন �স�েলার �তঃ��ূত�ভােব ��ুরণ

ঘটােনা, উ�াবনী শি�র িবকাশ, দীঘ�েময়ােদ পিরবত�নশীলতার সে� �িতেযািগতা কের �ীয় অি��েক িটিকেয় রাখার

পাশাপািশ স��সারণ করা এবং সামািজক দায়ব�তােক পূরণ করার মাধ�েম ব�বসা-বািণজ� ও উৎপাদন ব�ব�ায়

আধুিনকতা �েয়াগ, লাগসই �যুি�র ব�বহার স�েক� �� ধারণা এবং �ােয়ািগক কলা-�কৗশেলর িদকিনদশ�ন কের

বা�বায়েনর ব�ব�া করাই হে� এ ��া�ােমর মুখ� ভূিমকা। এ পাঠ��ম পিরচালনার জন� �দিশ-িবেদিশ িশ�কেদর

একিট প�ােনল কাজ কেরেছ। পাশাপািশ �দিশ-িবেদিশ উেদ�া�ারাও এ পাঠ��েমর সে� জিড়ত। �দিশ উেদ�া�ােদর

মেধ� রেয়েছন ড�ােফািডল �েপর �চয়ারম�ান সবুর খানসহ অেনেকই। এ পাঠ��মিট পিরচালনার জন� ক�া�ােস

ইনিকউেবটর �াপন করা হেয়েছ। ইিতমেধ� বাংলােদশ �ভ�ার ক�ািপটাল িলিমেটড, ড�ােফািডল �াট� আপ মােক�ট

�যখােন উ�াবনী শি�র িবকাশ ঘটােব �সিট �াপন করা হেয়েছ হােত-কলেম িশ�ার জন�। আবার আইএমএসএমই

ফাউে�শন ইন বাংলােদেশর সদস�-সদস�া যারা ইিতমেধ� �িতি�ত উেদ�া�ােদর সে� িশ�ানিবশ উেদ�া�ােদর

সাহচয� পােবন, যা তােদর ভিবষ�ৎ জীবনেক সাফেল�র িদেক এিগেয় িনেত সাহায� করেব। িবেদেশ িশ�া সফেরর

ব�ব�া পাঠ��েমর আওতায় রেয়েছ। এ ��ে� সামািজক পুঁিজ ও �নটওয়ািক�ংেয়র িবেশষ সুেযাগ স�ািরত হেব। �দেশ

িল� �বষম� দূরীকরেণ এ ��া�াম সহায়তা করেব। ব�ত �দেশর কল�ােণর কথা িবেবচনায় িনেয় এবং সামািজক

দায়ব�তার জন� উ�িশ�ার ��ে� একিট ��িপং ��ান �াপেনর মাধ�েম মাইলফলক সৃি� করেত ইউিনভািস�িটর এ

�য়াস।  
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