েয তু িম
েচতনার বািতঘর

জাতীয় অধ্যাপক আিনসু�ামান
�িত�াতা সভাপিত, �া� েবাডৰ্

এই িব�িবদ্যালেয়র ����া �য়াত জাতীয় অধ্যাপক আিনসু�ামান, িব�িবদ্যালয় ম�রু ী কিমশেনর
�া�ন েচয়ারম্যান অধ্যাপক নজর�ল ইসলাম এবং খ্যাতনামা িশ�ী অধ্যাপক েরজওয়ানা েচৗধুরী বন্যা।
১৪ সদেস্যর �া� েবাডৰ্ এর পিরচালনায় রেয়েছন। িবিশ� গণমাধ্যম ব্যি�� রিবন খান �া� েবােডৰ্র
সিচব ও সম�য়কারী �া�। ঢাকা িব�িবদ্যালেয়র অবসর�া� অধ্যাপক ও বাংলা একােডিমর �া�ন
মহাপিরচালক ড. ৈসয়দ েমাহা�দ শােহদ িব�িবদ্যালেয়র উপাচাযৰ্ ।

অধ্যাপক নজর�ল ইসলাম
�া�ন েচয়ারম্যান
িব�িবদ্যালয় ম�রু ী কিমশন

রিবন খান

িবিশ� গণমাধ্যম ব্যি��
েসে�টাির েজনােরল, �া� েবাডৰ্
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

অধ্যাপক েরজওয়ানা েচৗধুরী বন্যা
�িথতযশা রবী�সংগীত িশ�ী

অধ্যাপক ৈসয়দ েমাহা�দ শােহদ

�া�ন মহাপিরচালক, বাংলা একােডিম
উপাচাযৰ্
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

রবী�
সৃজনকলা
িব�িবদ্যালয়
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয় বাংলােদেশর এক� িভ�ধারার েবসরকাির িব�িবদ্যালয়। মনন ও দশৰ্েনর
িবেবচনায় এই িব�িবদ্যালয় �ত�। সমাজ-উ�য়ন, িশ�ািচ�া, ব্যব�াপনা-ভাবনা, সং�ৃ িতচচৰ্া ও নানা
সৃজনশীল কেমৰ্ েনােবলিবজয়ী রবী�নাথ ঠাকুেরর জীবনদৃ� এ িব�িবদ্যালেয়র পােথয়। আনু�ািনক িশ�ার
ে�ে�ও এখােন নানা ধরেনর উ�াবনী প�িতর সংেযাজন করা হেয়েছ, েযন িশ�া�ণািল আন�দায়ক হয় এবং
উ�িশ�া উৎকষৰ্সাধেনর বাহন হয়।

পটভূ িম
একুশ শতেকর জাতীয় ও ৈবি�ক উভয় অথৰ্নীিতেতই সৃজনকলা স��ক�ত িশ�-বািণেজ্যর �বৃি� ব্যাপক।
ৈদনি�ন জীবেন লিলতকলা, চার� ও কার�কলা, অল�রণ ও গণমাধ্যেমর �ভাব গভীর হেলও আমােদর
জীিবকা ও েপশাগতচচৰ্ায় তা এখনও যথাযথ �র�� পাে� না। এই ে��াপেটই রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়
নােম এই িবেশষািয়ত িব�িবদ্যালয় �িত�া। এখােন দৃশ্যকলা ও পিরেবশনকলা, নকশা ও উ�াবন,
গণেযাগােযাগ ও গণমাধ্যম, তথ্য�যুি�, সমাজিবদ্যা ও ব্যবসািবদ্যা �ভৃ িত িবষেয় পাঠদােনর ব্যব�া রেয়েছ। এ
িব�িবদ্যালয় সৃজনকলার ে�ে� অধ্যয়ন, গেবষণা ও �িশ�ণেক এমনভােব সমি�ত করেব, েযন এখানকার
িশ�াথী�রা িনেজেদর েমধার িবকাশ ঘ�েয় এই ধারার িশে�র নানা ে�ে� কমৰ্সং�ােনর জন্য উ�তর
েযাগ্যতাস�� হেয় ওেঠ। আমােদর েপশাজীবেন িশ�াজীবী, গেবষক, চার�িশ�ী, িবন্যাস-পিরক�ক িকংবা
পিরেবশন িশ�ীগণ � � কমৰ্ে�ে� সি�য় থাকেলও পর�েরর েপশায় ঘিন�ভােব যু� থােকন না। তাই এই
িব�িবদ্যালেয়র িশ�াকাযৰ্ এমনভােব পিরচািলত, েযখােন িবষয়গত সংেযােগর মধ্য িদেয় িশ�াথী�রা িনজ
িনজ িশে�র কমৰ্বা�বতায় উপেযািগতার �সার ঘটােত পাের। পাশাপািশ � � ে�ে�র িদকপাল ব্যি�েদর
অিভ�তা, উপেদশ ও কাযৰ্কর সহেযািগতা েপেয় িশ�াথী�রাও িনেজেদর পাঠ্যিবষেয় গভীর ও বা�ব
অিভ�তায় সমৃ� ও আ��ত্যয়ী হেয় েদশ ও িবেদেশর সমসামিয়ক সৃজনে�ে� উ�লতার �া�র রাখেত
পাের।
গতানুগিতকতার বাইের িগেয় িব�ান ব্যি�েদর অ�ীকার ও গভীর অিভিনেবশ �ারা রবী� সৃজনকলা
িব�িবদ্যালেয়র পাঠ�ম ও পাঠ্যসূিচ ��ত করা হেয়েছ।
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

১

সুপিরসর ভবন
মাি�িমিডয়া ে�িণক�
িশ�ানুকূল পিরেবশ
সমৃ� ��াগার
র�ফটপ ক্যােফেটিরয়া

ল�্য

উে�শ্য

রবী�নাথ ঠাকুেরর িশ�াদশৰ্েন স�ীিবত রবী�
সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়েক সৃজনকলার ে�ে�
অ�গণ্য িব�িবদ্যালয় িহেসেব িবকিশত করা।

সৃজনশীলতার পিরচযৰ্ার মাধ্যেম তর�ণ-তর�ণীেদর
আ�িব�াসী, �মতািয়ত ও উ�াবনমন� কের
আ�জৰ্ািতক �িতেযািগতামূলক পযৰ্ােয় উ�ীত করা।

মূলনীিত

অ্যাে�িডেটশন
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয় বাংলােদশ সরকােরর
িশ�া ম�ণালয় ও বাংলােদশ িব�িবদ্যালয় ম�রু ী
কিমশন [ইউিজিস] �ারা যথাযথভােব অনুেমািদত।

এই িব�িবদ্যালেয় এমনভােব িশ�াদান করা হেব যােত
িশ�াথী�রা কমৰ্জগেতর বা�বানুগ কাি�ত িশ�া ও
�িশ�ণ লাভ কের।

পিরেবশনকলা অনুষদ
৪ বছেরর �াতক (স�ান)

সংগীত িবভাগ
নাট্যকলা িবভাগ
নৃত্যকলা িবভাগ

ব্যবসািবদ্যা অনুষদ
৪ বছেরর �াতক (স�ান)

নকশা এবং উ�াবন অনুষদ

ব্যবসায় �শাসন িবভাগ [িবিবএ]
েমজর ইন
একাউ�ং | মােকৰ্�ং
ম্যােনজেম� | ফাইন্যা�

৪ বছেরর �াতক (স�ান)

ফ্যাশন িডজাইন িবভাগ

অনুষদ ও িডি�

বতৰ্ মােন িতন� অনুষদ িনেয় িব�িবদ্যালেয়র িশ�া কাযৰ্�ম চলেছ। পিরেবশনকলা অনুষেদ িতন� িবষেয় �াতক (স�ান),
নকশা ও উ�াবন অনুষেদ এক� িবষেয় �াতক (স�ান) এবং ব্যবসািবদ্যা অনুষেদ ব্যবসায় �শাসেন �াতক (স�ান) িডি�
�দান করা হেব।
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

২

পিরেবশনকলা অনুষদ

সংগীত িবভাগ

েকন সংগীত িবভাগ?

েকাসৰ্�েলার উে�শ্য

সংগীত িবষেয় সম্যক �ান দােনর মাধ্যেম
িশ�াথী�েদরেক সৃজনশীল কের গেড় েতালার
উে�েশ্য েকাসৰ্�েলা সাজােনা হেয়েছ। সংগীতেক
এখােন িবেবচনা করা হেয়েছ সমাজ ও সং�ৃ িতর বৃহ�র
ে��াপেট।

িশ�ার মাধ্যম
সংগীত িবভােগ মূলত বাংলা ভাষায় িশ�া �দান
করা হয়।

েকাসৰ্�েলার মধ্য িদেয় িশ�াথী�রা সংগীত িবষেয়
তাি�ক-�ান, ব্যাখ্যা-িবে�ষণ এবং সংগীেতর
ইিতহাস, ঐিতহ্য ও �মিবকাশ স�েকৰ্ পূণাৰ্ � ধারণা
লাভ করেব। িশ�াথী�েদরেক সংগীত িবষেয় দ� কের
গেড় েতালার পাশাপািশ সািহত্য, ইিতহাস ইত্যািদ
স�েকৰ্ও পাঠদান করা হয়। এর মাধ্যেম তােদর মধ্য
েথেক একই সে� সৃজনশীল কমৰ্জীবী জনশি� ও
�িতভাবান সংগীতকার সৃ� হেব।

িশ�াপ�িত

িশ�া ও পরী�া

�াস েলকচার

অ্যাসাইনেম�

সি�িলত পাঠ
অধ্যয়ন ও আেলাচনা

ব্যবহািরক �েয়াগ
�দশৰ্নী

সংগীত িবভােগর িবএ (স�ান) পযৰ্ােয় িশ�া কাযৰ্�ম
৪ বছেরর। �িত বেষৰ্ ২� েসিম�ার। �িত েসিম�ার
েশেষ িশ�াথী�েক পরী�ায় অংশ�হণ করেত হয়
এবং পরবতী� েসিম�াের উ�রণ চলমান েসিম�ােরর
ফলাফেলর ওপর িনভৰ্ র কের।

মূল্যায়ন

পাঠ�ম [সারসংে�প]

কুইজ

রবী� সংগীত, নজর�ল সংগীত, েলাক সংগীত,
উ�া� সংগীত ও প�কিবর গান
সংগীেতর ইিতহাস ও িবিভ� ে��াপট

িমডটামৰ্ পরী�া (১-২�)
চূ ড়া� পরী�া

ব্যবহািরক ও অনুশীলন �াস

ব্যবহািরক পরী�া
িনয়িমত মূল্যায়ন

বাংলা সংগীেতর �মিবকাশ

একক বা সি�িলত
কমৰ্পিরচালনা
�িতেবদন

অনুষ�ী [ে�িডট েকাসৰ্] িবষয় িহেসেব
সং�ৃ িত-িচ�া, শ�িব�ান, নৃত্যকলা, নাটক
�ভৃ িত অধ্যয়ন

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

৩

িশ�া�হেণর �ানসমূহ

ে�িডট, েকাসৰ্ ও েসিম�ার
সংগীত িবভােগ �াতক (স�ান) পযৰ্ােয় েমাট ে�িডট
১২৮। েমাট েকাসৰ্ ৪১। এর মেধ্য ভাষা ও সাধারণ িশ�ার
েকাসৰ্ ৪� [বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ অধ্যয়ন ও
রবী� অধ্যয়ন], েকার েকাসৰ্ ২৭� ও অনুষ�ী েকাসৰ্
১০�। �িত ে�িডেটর জন্য স�ােহ ১ ঘ�া �াস [েযমন:
৩ ে�িডেটর ১� েকােসৰ্ স�ােহ ৩ ঘ�া �াস]। ৪ বছের
৮� েসিম�ার [�িত েসিম�ার = ৬ মাস]। �িত েসিম�াের
েমাট ১৫ স�াহ �াস। মধ্যবতী� সমেয় িমডটামৰ্ পরী�া।
চূ ড়া� পরী�ার আেগ ��িতমূলক-ছু � এবং পরী�ার
পের েসিম�ার-ছু �। পরবতী� েসিম�াের �াস �র�র পূেবৰ্ই
চলমান েসিম�ােরর ফলাফল �কাশ করা হয়।

ে�িণক�
অনুশীলনক�
��াগার
ম�
পিরদশৰ্ন

িশ�াব্যয়
ভ�ত� িফ

২০,০০০/-

েসিম�ার েরিজে�শন িফ [৭ েসিম�ার × ৩,০০০/-]

২১,০০০/-

পরী�া িফ [৮×১,০০০/-]

৮,০০০/-

��াগার ও িশ�া সহায়ক কাযৰ্�ম িফ [৮ × ৫০০/-]

৪,০০০/-

েকাসৰ্ িফ [১২৮ ে�িডট×১,৯০০/- �িত ে�িডট]

২,৪৩,২০০/-

আইিড কাডৰ্ িফ

৫০০/-

েমাট িফ

২,৯৬,৭০০/-

ভ�ত� ফরম

১,০০০/-

ভ�ত�র েযাগ্যতা
সংগীত িবভােগ ভ�ত�র জন্য এসএসিস এবং এইচএসিস বা সমমােনর পাবিলক পরী�ার �িত� পযৰ্ােয় অবশ্যই নূ্যনতম
GPA-2 থাকেত হেব। O-Level এবং A-Level এর ে�ে� সমমােনর েযাগ্যতা �েযাজ্য।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

৪

পিরেবশনকলা অনুষদ

নাট্যকলা িবভাগ

েকন নাট্যকলা িবভাগ?

বতৰ্ মান ব�মাি�ক িব�ব্যব�ায় ‘অিভকরণ’ বা
‘পিরেবশনা’ িবষয়� সামািজক, সাং�ৃ িতক এবং
েপশাগত জীবেন �ীকৃত এবং জীবেনর অপিরহাযৰ্
অনুষ� িহেসেব িবেবিচত। পিরেবশনকলার সমকালীন
�র��, চচৰ্া ও �েয়াজনীয়তার িনিরেখ েপশা-সুদ�
সৃজনশীল িশ�ী গেড় েতালার লে�্য নাট্যকলা
িবভােগর যা�া। নাট্যকলা িবষয়�েক এখােন উ�য়ন,
পিরবতৰ্ ন এবং জীবনযাপেনর উপায় বা মাধ্যম িহেসেব
সমাজ ও সং�ৃ িতর বৃহ�র পটভূ িম ও ে��াপেট িবেবচনা
করা হেয়েছ।

িশ�ার মাধ্যম

নাট্যকলা িবভােগ িশ�াদােনর মাধ্যম মূলত বাংলা।
তেব িব� নাট্য ও পিরেবশনকলা অধ্যয়েন ইংেরিজ
ভাষার �াথিমক ও সহায়ক �ে�র পাঠ ও পযৰ্ােলাচনা
অ�ভু ৰ্�।

েকাসৰ্�েলার উে�শ্য

এই েকাসৰ্�েলার মধ্য িদেয় িশ�াথী�েদর নাট্যকলা
িবষেয় �ােয়ািগক ও তাি�ক-�ান, ব্যাখ্যা-িবে�ষণ এবং
ইিতহাস, ঐিতহ্য ও �মিবকাশ স�েকৰ্ পূণৰ্া� পাঠদান
করা হয়। ফেল নাট্যকলার িবেশষািয়ত �ান অজৰ্েনর
মাধ্যেম িশ�াথী�রা অিভনয় [ম�, চলি��,
েটিলিভশন ও েমাবাইল] ও িডজাইিনং-এর ব�মাি�ক
ধারণা ও �েয়ােগর অিভ�তা লাভ করেত পাের। এর
ফেল তােদর মধ্য েথেক সৃজনশীল কমৰ্জীবী জনশি�
সৃ� হেব।

িশ�া ও পরী�া

নাট্যকলা িবভােগর িবএ (স�ান) পযৰ্ােয় িশ�াকাযৰ্�ম
৪ বছেরর। �িতবেষৰ্ ২� েসিম�ার। �িত েসিম�ার েশেষ
িশ�াথী�েক পরী�ায় অংশ�হণ করেত হয় এবং পরবতী�
েসিম�াের উ�রণ চলমান েসিম�ােরর ফলাফেলর ওপর
িনভৰ্ র কের।

পাঠ�ম [সারসংে�প]

িশ�াপ�িত
�াস েলকচার
অ্যাসাইনেম�
অধ্যয়ন ও আেলাচনা
সি�িলত পাঠ
ব্যবহািরক �েয়াগ
মাঠ পযৰ্েব�ণ এবং িবেশষািয়ত
�ােনর আদান �দান
পিরদশৰ্ন ও �দশৰ্নী

�াচ্য, পা�াত্য, ভারতীয় ও েলাকনাট্য
নাটক, নাট্য ও পিরেবশনার উৎস, ইিতহাস ও
ে��াপট
তাি�ক, ব্যবহািরক ও অনুশীলন �াস
অনুষ�ী [ে�িডট েকাসৰ্] িবষয় িহেসেব �িভ ও
গণমাধ্যম, স�ীত, নৃত্যকলা, মূকািভনয় �ভৃ িত
অধ্যয়ন

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

৫

মূল্যায়ন

িশ�া�হেণর �ানসমূহ
ে�িণক�
অনুশীলনক�

িবেশষািয়ত ে�� বা এলাকা
��াগার

ম�
নাট্য �দশৰ্নী

কুইজ

িমডটামৰ্ পরী�া (১-২�)
চূ ড়া� পরী�া
ব্যবহািরক পরী�া

িনয়িমত মূল্যায়ন
একক বা সি�িলত
কমৰ্পিরচালনা
�িতেবদন

ে�িডট, েকাসৰ্ ও েসিম�ার

নাট্যকলা িবভােগ �াতক (স�ান) পযৰ্ােয় েমাট ে�িডট ১৩২। েমাট েকাসৰ্ ৪০। এর মেধ্য ভাষা ও সাধারণ িশ�ার েকাসৰ্ ৪�
[বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ অধ্যয়ন ও রবী� অধ্যয়ন], েকার েকাসৰ্ ৩৪� ও অনুষ�ী েকাসৰ্ ২�। �িত ে�িডেটর জন্য
�িতস�ােহ ১ ঘ�া �াস [েযমন: ৩ ে�িডেটর ১� েকােসৰ্ স�ােহ ৩ ঘ�া �াস]। ৪ বছের ৮� েসিম�ার [�িত েসিম�ার = ৬
মাস]। েমাট ১৫ স�াহ �াস হেব। মধ্যবতী� সমেয় িমডটামৰ্ পরী�া। চূ ড়া� পরী�ার আেগ ��িতমূলক-ছু � এবং পরী�ার
পের েসিম�ার-ছু � থাকেব। পরবতী� েসিম�াের �াস �র�র পূেবৰ্ই চলমান েসিম�ােরর ফলাফল �কাশ করা হেব।

িশ�াব্যয়
ভ�ত� িফ

২০,০০০/-

েসিম�ার েরিজে�শন িফ [৭ েসিম�ার × ৩,০০০/-]

২১,০০০/-

পরী�া িফ [৮×১,০০০/-]

৮,০০০/-

��াগার ও িশ�া সহায়ক কাযৰ্�ম িফ [৮ × ৫০০/-]

৪,০০০/-

েকাসৰ্ িফ [১৩২ ে�িডট×১,৮৫০/- �িত ে�িডট]

২,৪৪,২০০/-

আইিড কাডৰ্ িফ

৫০০/-

েমাট িফ

২,৯৭,৭০০/-

ভ�ত� ফরম

১,০০০/-

ভ�ত�র েযাগ্যতা

নাট্যকলা িবভােগ ভ�ত�র জন্য এসএসিস এবং এইচএসিস বা সমমােনর পাবিলক পরী�ার �িত� পযৰ্ােয় অবশ্যই নূ্যনতম
GPA-2 থাকেত হেব। O-Level এবং A-Level এর ে�ে� সমমােনর েযাগ্যতা �েযাজ্য।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

৬

পিরেবশনকলা অনুষদ

নৃত্যকলা
িবভাগ

েকন নৃত্যকলা িবভাগ?

সাধনা এবং েসৗিখনচচৰ্ার পাশাপািশ নৃত্যকলা এখন
উ�তর পযৰ্ােয়ও অধ্যয়েনর িবষয়। নৃত্যকলা স�েকৰ্
�ানেক গভীরতর করার মাধ্যেম িশ�াথী�েদর
সৃজনশীল কের গেড় েতালার উে�েশ্য এই িবভােগর
েকাসৰ্�েলা িবন্য�। সাং�ৃ িতক িববতৰ্ েনর ে��াপট ও
পটভূ িম এবং তার ফেল নৃেত্যর িবিভ� ধারার িবকােশর
ওপর এখােন িবেশষভােব �র�� েদওয়া হেয়েছ।
পাশাপািশ বাংলােদেশর নৃত্যকলার ৈবিশ�্য ও
�মিবকাশ এবং িবে� নৃত্যিশে�র বতৰ্ মান ধারাও
পাঠ�েমর অ�ভু ৰ্�।

িশ�ার মাধ্যম

নৃত্যকলা িবভােগ মূলত বাংলা ভাষায় িশ�া�দান
করা হয়।

িশ�াপ�িত
�াস েলকচার
অ্যাসাইনেম�
অধ্যয়ন ও আেলাচনা

েকাসৰ্�েলার উে�শ্য

েকাসৰ্�েলার মধ্যিদেয় িশ�াথী�রা নৃত্যকলা িবষয়ক
তাি�ক�ান, ব্যাখ্যা, ইিতহাস ও ঐিতহ্য এবং
�মিবকাশ স�েকৰ্ পূণৰ্া� ধারণা লাভ কের।
িশ�াথী�রা নৃত্যকলা িবষেয় দ� হওয়ার পাশাপািশ
এর পটভূ িম ও পিরে�ি�ত স�েকৰ্ও �ান লাভ কের।
এর মেধ্য িদেয় তােদর েথেক সৃজনশীল েপশাজীবী ৈতির
হেব।

িশ�া ও পরী�া

নৃত্যকলা িবভােগর িবএ (স�ান) পযৰ্ােয় িশ�াকাযৰ্�ম
৪ বছেরর । �িতবেষৰ্ ২� েসিম�ার। �িত েসিম�ার েশেষ
িশ�াথী�েক পরী�ায় অংশ�হণ করেত হয় এবং
পরবতী� েসিম�াের উ�রণ চলমান েসিম�ােরর
ফলাফেলর ওপর িনভৰ্ র কের।

িশ�া�হেণর �ানসমূহ

সি�িলত পাঠ
ও পিরেবশনা
ব্যবহািরক �েয়াগ
�দশৰ্ন

ে�িণক�

��াগার

অনুশীলনক�

ম�

িবেশষািয়ত ে�� বা এলাকা

নৃত্য �দশৰ্নী

মূল্যায়ন
কুইজ

িনয়িমত মূল্যায়ন

িমডটামৰ্ পরী�া
(১-২�)
চূ ড়া� পরী�া

একক বা সি�িলত
কমৰ্পিরচালনা
�িতেবদন

ব্যবহািরক পরী�া
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

৭

পাঠ�ম [সারসংে�প]
ভরতনাট্যম, কথক, মিণপুরী
নৃত্যকলার ইিতহাস ও ঐিতহ্য
নৃত্যশা�
�াচ্য, মধ্য�াচ্য ও পা�ােত্যর নৃত্যকলা
অনুষ�ী িবষয় িহেসেব নাট্যকলা, সংগীত,
য�বাদন �ভৃ িত

ে�িডট, েকাসৰ্ ও েসিম�ার
নৃত্যকলা িবভােগ �াতক (স�ান) পযৰ্ােয় েমাট ে�িডট
১২৮। েমাট েকাসৰ্ ৩৭। এর মেধ্য ভাষা ও সাধারণ েকাসৰ্
৪� [বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ অধ্যয়ন ও রবী�
অধ্যয়ন], েকার েকাসৰ্ ২৯� ও অনুষ�ী েকাসৰ্ ৪�। �িত
ে�িডেটর জন্য �িতস�ােহ ১ ঘ�া �াস [েযমন: ৩
ে�িডেটর ১� েকােসৰ্ স�ােহ ৩ ঘ�া �াস]। ৪ বছের ৮�
েসিম�ার [�িত েসিম�ার = ৬ মাস]। েমাট ১৫ স�াহ
�াস। মধ্যবতী� সমেয় িমডটামৰ্ পরী�া। চূ ড়া� পরী�ার
আেগ ��িতমূলক-ছু � এবং পরী�ার পের
েসিম�ার-ছু �। পরবতী� েসিম�াের �াস �র�র পূেবৰ্ই
চলমান েসিম�ােরর ফলাফল �কাশ করা হয়।

িশ�াব্যয়
ভ�ত� িফ

২০,০০০/-

েসিম�ার েরিজে�শন িফ [৭ েসিম�ার × ৩,০০০/-]

২১,০০০/-

পরী�া িফ [৮×১,২৫০/-]

১০,০০০/-

��াগার ও িশ�া সহায়ক কাযৰ্�ম িফ [৮ × ৫০০/-]

৪,০০০/-

েকাসৰ্ িফ [১২৮ ে�িডট×১,৮৫০/- �িত ে�িডট]

২,৩৬,৮০০/-

আইিড কাডৰ্ িফ

৫০০/-

েমাট িফ

২,৯২,৩০০/-

ভ�ত� ফরম

১,০০০/-

ভ�ত�র েযাগ্যতা
নৃত্যকলা িবভােগ ভ�ত�র জন্য এসএসিস এবং এইচএসিস বা সমমােনর পাবিলক পরী�ার �িত� পযৰ্ােয় অবশ্যই নূ্যনতম
GPA-2 থাকেত হেব। O-Level এবং A-Level এর ে�ে� সমমােনর েযাগ্যতা �েযাজ্য।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

৮

নকশা ও উ�াবন অনুষদ

ফ্যাশন িডজাইন
িবভাগ
েকন ফ্যাশন িডজাইন িবভাগ?

ফ্যাশেনর স�ক ও বা�বিভি�ক �ান ও িশ�া এখন সমেয়র দািব। িশ�াথী�েদরেক ফ্যাশন স�েকৰ্ যথাযথ �ান �দােনর
মাধ্যেম েদেশ ফ্যাশন সেচতনতা বৃি�র লে�্য এ িব�িবদ্যালেয় ফ্যাশন িবভােগর যা�া। পৃিথবীর েসরা িব�িবদ্যালয়�েলার
ফ্যাশন িবভােগর সে� সাম�স্য েরেখ এখােন েকাসৰ্�েলা িবন্য� করা হেয়েছ।

েকাসৰ্�েলার উে�শ্য

ফ্যাশন িডজাইেনর েকাসৰ্�েলা এমনভােব সাজােনা হেয়েছ েযন একজন িশ�াথী� তার অ�জ�ত �ান বা�ব জীবেন কােজ
লািগেয় সু�িত�ত হেত পাের। িবেশষত, িবে� বাংলােদেশর ৈতির েপাশােকর চািহদার কথা এখােন িবেবচনায় রাখা হেয়েছ।
�িত� েকােসৰ্ গােমৰ্�স ও ফ্যাশন িবষয়ক ইিতহাস, এর ব্যাখ্যা, বতৰ্ মান ফ্যাশন �বণতা ৈতির, মােকৰ্�ৰ্ং, চাকুিরর সুেযাগ ও
ব্যবসািয়ক কােজর সুিবধার কথা িবেবচনা েরেখ ব্যবহািরক ও তাি�ক িশ�া �দান করা হয়। এর ফেল সকল �াতেকা�ীণৰ্
িশ�াথী� অ�জ�ত িশ�ােক কােজ লািগেয় ফ্যাশন সেচতনতার মাধ্যেম িনেজেক ও েদশেক সমৃ� করেত পারেব।

িশ�ার মাধ্যম

ফ্যাশন িডজাইন িবভােগ িশ�াদােনর মাধ্যম বাংলা ও ইংেরিজ। ৈবি�ক ফ্যাশন অধ্যয়েন ইংেরিজ ভাষার পাঠ্য ও সহায়ক
�ে�র পাঠ ও পযৰ্ােলাচনা অ�ভু ৰ্�।

িশ�া ও পরী�া

ফ্যাশন িডজাইন িবভােগর িবএ (স�ান) পযৰ্ােয় িশ�া কাযৰ্�ম ৪ বছেরর। �িত বেষৰ্ ২� েসিম�ার। �িত েসিম�ার েশেষ
িশ�াথী�েক পরী�া [তাি�ক ও ব্যবহািরক] ও অ্যাসাইনেমে� অংশ�হণ করেত হয় এবং পরবতী� েসিম�াের উ�রণ চলমান
েসিম�ােরর ফলাফেলর ওপর িনভৰ্ র কের।

মূল্যায়ন

িশ�াপ�িত
�াস েলকচার

কুইজ

ব্যবহািরক পরী�া

অধ্যয়ন ও আেলাচনা

ে��সমী�া এবং
িবেশষািয়ত �ােনর
আদান �দান

চূ ড়া� পরী�া

ব্যবহািরক �েয়াগ

সি�িলত পাঠ

িনয়িমত মূল্যায়ণ

একক বা সি�িলত
কমৰ্-পিরচালনা
�িতেবদন

অ্যাসাইনেম�

ফ্যাশন েশা

িমডটামৰ্ পরী�া (১/২�)

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

৯

পাঠ�ম [সারসংে�প]

িশ�া�হেণর �ানসমূহ

ফ্যাশনিবে�র িবিভ� ধারার িবকাশ স�েকৰ্ �ান
[ব্যবহািরক ও েলকচােরর মাধ্যেম]
ফ্যাশেনর অতীত ও বতৰ্ মান ইিতহাস স�েকৰ্ সম্যক
ধারণা এবং ভিবষ্যৎ ফ্যাশন িনেয় গেবষণা

ে�িণক�
ল্যাবেরটির [সুইিয়ং ল্যাব, প্যাটানৰ্ ল্যাব,
�্যািপং ল্যাব, ই-ফ্যাশন ল্যাব]
��াগার

অনুষ�ী [ে�িডট েকাসৰ্] িবষয় িহেসেব সমাজিব�ান,
বািণজ্য-েযাগােযাগ �ভৃ িত অধ্যয়ন

ম�

ফ্যাশন/গােমৰ্�স সংি�� পিরদশৰ্ন

িবিভ� ফ্যাশন িশ� ও �াপনায় ই�া�ন� ও �াস

ে�িডট, েকাসৰ্ ও েসিম�ার

ফ্যাশন িবভােগ �াতক (স�ান) পযৰ্ােয় েমাট ে�িডট ১৪৬। েমাট েকাসৰ্ ৫৫। এর মেধ্য ভাষা ও সাধারণ িশ�ার েকাসৰ্ ৪�
[বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ অধ্যয়ন ও রবী� অধ্যয়ন], েকার েকাসৰ্ ৪৭� ও অনুষ�ী েকাসৰ্ ৪�। চূ ড়া� েসিম�াের অ�ভু ৰ্�
রেয়েছ ই�ানৰ্িশপ, েপাটৰ্েফািলও ও ে�স ে�েজন্ েটশন। �িত ে�িডেটর জন্য �িতস�ােহ ১ ঘ�া �াস [েযমন: ৩ ে�িডেটর
১� েকােসৰ্ স�ােহ ৩ ঘ�া �াস]। ৪ বছের ৮� েসিম�ার [�িত েসিম�ার = ৬ মাস]। েমাট ১৫ স�াহ �াস। মধ্যবতী� সমেয়
িমডটামৰ্ পরী�া। চূ ড়া� পরী�ার আেগ ��িতমূলক-ছু � এবং পরী�ার পের েসিম�ার-ছু �। পরবতী� েসিম�াের �াস �র�র
পূেবৰ্ই চলমান েসিম�ােরর ফলাফল �কাশ করা হেব।

িশ�াব্যয়
ভ�ত� িফ

২০,০০০/-

েসিম�ার েরিজে�শন িফ [৭ েসিম�ার × ৩,০০০/-]

২১,০০০/-

পরী�া িফ [৮×১,২৫০/-]

১০,০০০/-

��াগার ও িশ�া সহায়ক কাযৰ্�ম িফ [৮ × ৫০০/-]

৪,০০০/-

েকাসৰ্ িফ [১৪৬ ে�িডট×২,৬৫০/- �িত ে�িডট]

৩,৮৬,৯০০/-

আইিড কাডৰ্ িফ

৫০০/-

েমাট িফ

৪,৪২,৪০০/-

ভ�ত� ফরম

১,০০০/-

ভ�ত�র েযাগ্যতা

ফ্যাশন িডজাইন িবভােগ ভ�ত�র জন্য এসএসিস এবং এইচএসিস বা সমমােনর পাবিলক পরী�ার �িত� পযৰ্ােয় অবশ্যই
নূ্যনতম GPA-2 থাকেত হেব। O-Level এবং A-Level এর ে�ে� সমমােনর েযাগ্যতা �েযাজ্য।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

১০

ব্যবসািবদ্যা অনুষদ

ব্যবসায় �শাসন
িবভাগ
েকন ব্যবসায় �শাসন িবভাগ?

িব�ায়ন এবং ব্যবসা সম�য়করেণর এই যুেগ িবিবএ িডি�
বািণজ্য জগেত অত্যাবশ্যকীয় েযাগ্যতা হেয় দািড়েয়েছ।
রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র ব্যবসায় �শাসন
িবভােগর �াতক (স�ান) িডি� িশ�াথী�েদর চাকুিরর
সং�ােনর েযাগ্য করার পাশাপািশ অিধকতর �ানস��
কের তু লেব। িশ�াথী�রা এখােন পাঠ�হেণর মধ্য িদেয়
ব্যবসায় �শাসনেক সমাজ ও অথৰ্নীিতর বৃহ�র
ে��াপেট অনুধাবন করেত পারেব। িবিবএ-র েকাসৰ্�েলা
েকবল তাি�ক আেলাচনায় সীমাব� নয়; বরং ত� এবং
�েয়াগ উভেয়র সম�েয় ��ত, যা িশ�াথী�েদর ব্যি��
িবকােশ সহায়তার মাধ্যেম েপশাগত দ�তা অজৰ্েনর
নতু ন �ার উে�াচন করেব।

িশ�ার মাধ্যম

ব্যবসায় �শাসন িবভােগ মূলত ইংেরিজ ভাষায়
িশ�া�দান করা হয়।

েকাসৰ্�েলার উে�শ্য

েকােসৰ্র সামি�ক উে�শ্য িশ�াথী�েদর বুি�বৃি�ক
স�মতা, ব্যি�ে�র িবকাশ এবং ব্যব�াপনাগত দ�তার
উ�য়ন এমনভােব ঘটােনা েযন তারা সরকাির সং�া,
ব্যবসািয়ক �িত�ান, িশ�-কারখানা, পরামশৰ্ক �িত�ান
এবং অন্যান্য সং�ায় দািয়� পালেন উপযু� হয়।
পাশাপািশ এই �াতেকরা িনজ� ব্যবসা �র� করার মেতা
আ�িব�াসী হেয় ওেঠ। এই িবিবএ িডি� িশ�াথী�েদর
এমিবএ-সহ উ�তর িডি� অজৰ্েনও অনু�ািণত কের যা
ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার পাশাপািশ আ�কমৰ্সং�ােনর
নতু ন সুেযাগ সৃ� করেব।

িশ�া ও পরী�া

িবিবএ [স�ান] পযৰ্ােয় িশ�া কাযৰ্�ম ৪ বছেরর। �িত
বেষৰ্ ২� েসিম�ার। �িত েসিম�ার েশেষ িশ�াথী�েক
চূ ড়া� পরী�ায় অংশ�হণ করেত হয় এবং পরবতী�
েসিম�াের উ�রণ চলমান েসিম�ােরর উপর ফলাফেলর
ওপর িনভৰ্ র কের।

মূল্যায়ন

িশ�াপ�িত
�াস েলকচার

েকস �ািড

কুইজ

েহামওয়াকৰ্

অনুশীলনী �াস

�দশৰ্ন

িমডটামৰ্ পরী�া [১-২�]

সা�াৎকার

অ্যাসাইনেম�

ব্যবহািরক �েয়াগ

চূ ড়া� পরী�া

ইেভ� �্যািনং

অধ্যয়ন ও আেলাচনা
সি�িলত অনুশীলন
ও উপ�াপনা
�ক�

অনলাইন গেবষণা
িশ�-কারখানা, ব্যবসা
�িত�ান পিরদশৰ্ন

িনয়িমত মূল্যায়ন
একক বা সি�িলত
কমৰ্পিরচালনা
ে�িণ উপ�াপনা

�ক� এবং উপ�াপনা
কুইজ

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

১১

�িতেবদন

িশ�া�হেণর �ানসমূহ
ে�িণক�

��াগার

িরেসাসৰ্ েস�ার

অনলাইন গেবষণা

গেবষণাগার

সংি�� �িত�ান

পাঠ�ম [সারসংে�প]
ফা�ােম�ালস অফ একাউ�ং, ম্যােনেজিরয়াল একাউ�ং, ম্যােনেজিরয়াল ফাইন্যা�, কেপৰ্ােরট ফাইন্যা�, মােকৰ্�ং
ম্যােনজেম�, ই�ারন্যাশনাল মােকৰ্�ং, ম্যােনজেম� ি�ি�পালস, ম্যােনজেম� থট ইত্যািদ। িহ�ির অফ িবজেনজ �ািডজ
এ� ইটস টাইমলাইন। িবজেনস ম্যাথেম�কস, িবজেনস �্যা�স�কস এ� িবজেনস কিমউিনেকশন। অনুষ�ী [ে�িডট
েকাসৰ্] িবষয় িহেসেব অথৰ্নীিত, কি�উটার, এনভাইরনেম�, েসািশওলিজ, সাইেকালিজ �ভৃ িত অধ্যয়ন।

ে�িডট, েকাসৰ্ ও েসিম�ার

ব্যবসায় �শাসেন �াতক (স�ান) পযৰ্ােয় েমাট ে�িডট ১৫৬। েমাট েকাসৰ্ ৪৫। এর মেধ্য ভাষা ও সাধারণ িশ�ার েকাসৰ্ ৪�
[বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ অধ্যয়ন ও রবী� অধ্যয়ন], েকার েকাসৰ্ ৩৭� ও অনুষ�ী েকাসৰ্ ৪�। চূ ড়া� েসিম�াের অ�ভু ৰ্�
রেয়েছ ব্যবসা �াপনা পিরদশৰ্ন ও ই�ানৰ্িশপ/গেবষণাপ�। �িত ে�িডেটর জন্য �িতস�ােহ ১ ঘ�া �াস [েযমন: ৩ ে�িডেটর
১� েকােসৰ্ স�ােহ ৩ ঘ�া �াস]। ৪ বছের ৮� েসিম�ার [�িত েসিম�ার = ৬ মাস]। েমাট ১৫ স�াহ �াস। মধ্যবতী� সমেয়
িমডটামৰ্ পরী�া। চূ ড়া� পরী�ার আেগ ��িতমূলক-ছু � এবং পরী�ার পের েসিম�ার-ছু �। পরবতী� েসিম�াের �াস �র�র
পূেবৰ্ই চলমান েসিম�ােরর ফলাফল �কাশ করা হেব।

িশ�াব্যয়
ভ�ত� িফ

২০,০০০/-

েসিম�ার েরিজে�শন িফ [৭ েসিম�ার × ৩,০০০/-]

২১,০০০/-

পরী�া িফ [৮×১,০০০/-]

৮,০০০/-

��াগার ও িশ�া সহায়ক কাযৰ্�ম িফ [৮ × ৫০০/-]

৪,০০০/-

েকাসৰ্ িফ [১৫৬ ে�িডট×১,৭৫০/- �িত ে�িডট]

২,৭৩,০০০/-

আইিড কাডৰ্ িফ

৫০০/-

েমাট িফ

৩,২৬,৫০০/-

ভ�ত� ফরম

১,০০০/-

ভ�ত�র েযাগ্যতা
এসএসিস ও এইচএসিস বা সমমােনর পাবিলক পরী�ার �িত� পযৰ্ােয় অবশ্যই নূ্যনতম ি�তীয় িবভাগ অথবা িজিপএ
২.৫০ অথবা সমমােনর ে�ড থাকেত হেব। তেব েকােনা এক� পরী�ায় নূ্যনতম িজিপএ ২.০০ থাকেল উভয় পরী�ায়
অবশ্যই েমাট িজিপএ অনূ্যন ৬.০০ থাকেত হেব।
ও েলেভল (O-Level) পরী�ায় নূ্যনতম পঁাচ� িবষয় (Subject) এবং এ েলেভল (A- Level) পরী�ায় নূ্যনতম দু�
িবষয় (Subject) অবশ্যই থাকেত হেব। উ� দু� পরী�ায় অনূ্যন সাত� িবষেয়র মেধ্য চার�েত িব ে�ড বা িজিপএ
৪.০০ এবং বািক িতন� িবষেয় িস ে�ড বা িজিপএ ৩.৫০ অবশ্যই থাকেত হেব।
মুি�েযা�ার স�ানেদর জন্য এসএসিস ও এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় েমাট িজিপএ ৫.০০ থাকেত হেব।
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গািণিতক ফলাফল

েলটার ে�ড

ে�ড পেয়�

৮০ েথেক ১০০ ন�র

এ+

৪.০০

৭৫ েথেক ৭৯ ন�র

এ

৩.৭৫

৭০ েথেক ৭৪ ন�র

এ-

৩.৫০

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয় �াতক (স�ান)
িডি�র জন্য িশ�াথী�েদর িকউমুেল�ভ ে�ড পেয়�
অ্যাভােরজ [িসিজিপএ] ৪ এর মেধ্য ২ অজৰ্ন করেত
হেব।

৬৫ েথেক ৬৯ ন�র

িব+

৩.২৫

৬০ েথেক ৬৪ ন�র

িব

৩.০০

৫৫ েথেক ৫৯ ন�র

িব-

২.৭৫

এক েসিম�াের েকােনা েকাসৰ্ সে�াষজনকভােব েশষ
করা না েগেল তা পরবতী� েসিম�াের অব্যাহত থাকেব।
েসে�ে� “আই” ে�ড [অস�ূণৰ্] উে�খ করা হেব।
যখন েকােনা িশ�াথী�র অ�গিত সে�াষজনক, তেব
েকাসৰ্� তখনও স�ূণৰ্ করেত পােরিন অথবা চূ ড়া�
ে�ড �া� হয়িন, তখন তােক “এ�” ে�ড েদওয়া হেব।

৫০ েথেক ৫৪ ন�র

িস+

২.৫০

৪৫ েথেক ৪৯ ন�র

িস

২.২৫

৪০ েথেক ৪৪ ন�র

িড

২.০০

৪০% এর িনেচ

এফ

০০

চলমান

এ�

অস�ূণৰ্

আই

A+

েলটার ে�ড প�িত

ছাড় ও বৃি�
�িত েসিম�াের েমাট ছাে�র শতকরা ৩ জন মুি�েযা�া পিরবােরর স�ান ও শতকরা ৩ জন অন�সর অ�েলর দির�
েমধাবী িশ�াথী�েক েকাসৰ্ িফ-সহ অন্যান্য িফ-েত শতভাগ ছাড় �দান করা হেব। অন্যান্য ছাড়সমূহ িন�র�প:
এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় িজিপএ ৫ [চতু থৰ্ িবষয় ছাড়া] �া�রা েকাসৰ্ িফ-েত ৫০% ছাড় পােবন।
এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় িজিপএ ৫ [চতু থৰ্ িবষয়সহ] �া�রা েকাসৰ্ িফ-েত ২৫% ছাড় পােবন।
এসএসিস ও এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় িজিপএ ৪.৫০-৪.৯৯ �া�রা েকাসৰ্ িফ-েত ২০% ছাড় পােবন।
এসএসিস ও এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় িজিপএ ৪.০০-৪.৪৯ �া�রা েকাসৰ্ িফ-েত ১৫% ছাড় পােবন।
এসএসিস ও এইচএসিস বা সমমােনর পরী�ায় িজিপএ ৩.৫০-৩.৯৯ �া�রা েকাসৰ্ িফ-েত ১০% ছাড় পােবন।

এছাড়াও িনে�া� ছাড় �দান করা হেব:
�ামী-�ী ও সেহাদর-সেহাদরার ে�ে� েযেকােনা একজন িব�িবদ্যালেয়র িশ�াথী� থাকেল অন্যজন েকাসৰ্
িফ-েত ৩০% ছাড় পােবন।
নারী িশ�াথী�েদর ে�ে� েকাসৰ্ িফ-েত ১০% ছাড় �দান করা হেব।
* েকােনা িশ�াথী�র ে�ে�ই একই সে� একািধক ছাড় �েযাজ্য নয়।

বৃি�
িব�িবদ্যালেয়র িবিভ� পরী�ায় ভােলা ফল অজৰ্নকারীেদর জন্য বৃি�র ব্যব�া রেয়েছ। দির� েমধাবীেদর জন্যও নানা
বৃি� আেছ।

েপশাগত সুেযাগ
�াতক (স�ান) িডি� স�ে�র পর িশ�াথী�রা পাবিলক সা�ভ�স কিমশনসহ সরকাির-েবসরকাির িবিভ�
িনেয়াগ পরী�ায় অংশ�হণ করেত পারেব।
িবষয়িভি�ক �ানেক কােজ লািগেয় েযেকান �িত�ােন কাজ করেত পারেব।
িশ�া সমা� হেল িশ�াথী�েদর েপশাগতভােব যু� করার উেদ্যাগ েনওয়া হেব।
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��াগার ও অন্যান্য

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র ��াগাের ব্যবসায় �শাসন, ফ্যাশন িডজাইন, সংগীত, নাট্যকলা, নৃত্যকলাসহ
িবষয়িভি�ক �েয়াজনীয় েরফাের� বইেয়র সং�হ রেয়েছ।
এছাড়াও িব�িবদ্যালেয়র ��াগাের রেয়েছ রবী�-নজর�ল অধ্যয়ন, অিভধান ও িব�েকাষ, সামিয়কী, অিভস�ভৰ্ ,
বাংলােদশ অধ্যয়ন, জীবনী ও আ�জীবনী, সামিয়কী এবং বাংলা ভাষা ও সািহেত্যর বই। রেয়েছ এক� সমৃ� ব�ব�ু ও
মুি�যু� কনৰ্ার। সে� িকছু দুলৰ্ভ �� ও সামিয়কী।
সকল িবভােগ রেয়েছ �েয়াজনীয় িডিজটাল ল্যাব এবং উপকরণ-সমৃ� আধুিনক অনুশীলনক�।
এছাড়াও এ িব�িবদ্যালেয় রেয়েছ পৃথক ছা�ী িব�ামাগার। দৃ�ন�ন ম� ও সুপিরসর ি�নর�মসহ �শ� আধুিনক এক�
িমলনায়তন রেয়েছ এখােন। আেছ বাহাির খাবােরর র�ফটপ ক্যােফেটিরয়া ‘উ�রায়ণ’ এবং পৃথক নামােজর �ান।

িশ�াসহায়ক কাযৰ্�ম

িশ�া �দােনর পাশাপািশ এখােন রেয়েছ িনয়িমত িশ�াসহায়ক কাযৰ্�ম। িবেশষভােব উে�খ করা যায়িশ�া, সং�ৃ িত, সমাজ, বাংলােদেশর ইিতহাস-ঐিতহ্য, মুি�যু� �ভৃ িত িবষেয় িনয়িমত ব�ৃতা
িনয়িমত সাং�ৃ িতক আেয়াজন

সংগীত-নাট্য-ফ্যাশন-আবৃি� ও নৃত্য �িতেযািগতা

সািহত্য �িতেযািগতা ও সামিয়কী �কাশ

��পাঠ উৎসব, আটৰ্ ক্যা�, �ীড়া �িতেযািগতা

িবএনিসিস কাযৰ্�ম, িবতকৰ্ �িতেযািগতা

িশ�াসফর, �কৃিত েদখা, গাছ ও ফুল েচনা �ভৃ িত

ক্যা�াস

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র ১১ তলা ভবন সুপিরসর ও সূযৰ্ােলাকসহ আেলােকা�ল। সকল �াসর�ম মাি�িমিডয়ার
আধুিনক সুিবধাসহ শীতাতপ িনয়ি�ত। সুপিরসর িলফট, েখালােমলা পিরেবশ। সম� ভবন �য়ংি�য় অি�িনবৰ্াপন ব্যব�ার
আওতাধীন। ভবেনর একপােশ রেয়েছ পৃথক জর�ির �স�িড় যা অি��িতেরাধক দরজা ও জানালা িদেয় আলাদা করা। ভবেনর
দু পােশ রেয়েছ �শ� পা�ক�ং।
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গ্যালাির

িবজেয়র সুবণৰ্জয়�ীর আলপনা কমৰ্সূিচেত �া� েবােডৰ্র েসে�টাির েজনােরল
রিবন খান, উপাচাযৰ্ অধ্যাপক ৈসয়দ েমাহা�দ শােহদ-এর
সে� িবিভ� িবভােগর িশ�ক-িশ�াথী�বৃ�।

িবজেয়র সুবণৰ্জয়�ীেত রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয় আলপনা কমৰ্সূিচ
‘আলপনায় আঁিক িবজেয়র ক্যানভাস’।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র ক্যা�াস পিরদশৰ্েন আ�জৰ্ািতক খ্যািতস��
ফ্যাশন আইকন ও ফ্যাশন িডজাইন িবভােগর সা�ািনক িশ�ক িবিব রােসল।

সংগীত িবভােগর �াস িনে�ন �খ্যাত রবী� সংগীত িশ�ী ও িব�িবদ্যালেয়র
সংগীত িবভােগর �ধান েরজওয়ানা েচৗধুরী বন্যা।

নাট্যকলা িবভােগর �াস িনে�ন �খ্যাত নাট্যব্যি�� ও িব�িবদ্যালেয়র
নাট্যকলা িবভােগর সা�ািনক িশ�ক রােম�ু মজুমদার।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয় নাট্যকলা িবভােগর �থম ব্যােচর িশ�াথী�েদর
ব্যবহািরক পরী�ায় পিরেবিশত 'নূরলদীেনর সারাজীবন'।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র ফ্যাশন িডজাইন িবভােগর �থম ব্যােচর িশ�াথী�েদর
মািনকগে�র েগালড়ায় অবি�ত আিকজ েট�টাইল িমলস পিরদশৰ্ন ।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয় আেয়ািজত ১৬১তম রবী�জয়�ী উদ্যাপন
অনু�ােন নৃত্যকলা িবভােগর �থম ব্যােচর িশ�াথী�েদর পিরেবশনা। ।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

১৫

রবী�জয়�ী উদ্যাপন অনু�ােন রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র
সংগীত িবভােগর পিরেবশনা।

রবী�জয়�ী উদ্যাপন অনু�ােন রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র �থম ব্যােচর
িশ�াথী�েদর পিরেবশনায় রবী�-নাটক ‘খ্যািতর িবড়�না’।

রবী�জয়�ী উদ্যাপন অনু�ােন রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র ১ম ব্যােচর
িশ�াথী�েদর রবী�-নাটক ‘তােসর েদশ’ অনুসরেণ মূকািভনয় পিরেবশনা।

রবী�জয়�ী উদ্যাপন অনু�ােন রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র
িশ�াথী�েদর পিরেবশনায় িবেশষ ‘ফ্যাশন েশা’।

সংগীত িবভােগর �থম ব্যােচর �থম েসিম�ার পরী�ায় �থম �ান
অজৰ্ন করায় �ী শ্যাম সু�র েদবনাথ-েক পুর�ার �দান করা হয়।

ফ্যাশন িডজাইন িবভােগর �থম ব্যােচর �থম েসিম�ার পরী�ায় �থম �ান
অজৰ্ন করায় জািকয়া সুলতানা-েক পুর�ার �দান করা হয়।

নাট্যকলা িবভােগর �থম ব্যােচর �থম েসিম�ার পরী�ায় �থম �ান
অজৰ্ন করায় েমাহা�দ নজর�ল ইসলাম-েক পুর�ার �দান করা হয়।

রবী�জয়�ী উদ্যাপন অনু�ােন রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালেয়র �া� েবােডৰ্র
েসে�টাির েজনােরল রিবন খােনর সে� িবিভ� িবভােগর িশ�াথী�বৃ�।

রবী� সৃজনকলা িব�িবদ্যালয়

১৬

�া� েবােডৰ্র সদস্যবৃ�

বাম পাশ েথেক:
রিবন খান, েসে�টাির েজনােরল, �া� েবাডৰ্
েরজওয়ানা েচৗধুরী বন্যা, সদস্য, �া� েবাডৰ্
�পিত ফরহাদ েরজা, সদস্য, �া� েবাডৰ্
েমজর েজনােরল (অব.) আবু সাঈদ েমাঃ মাসুদ, সদস্য, �া� েবাডৰ্
সাইদুর রহমান সজল, সদস্য, �া� েবাডৰ্
েমাঃ নাজমুল আহসান সরকার, সদস্য, �া� েবাডৰ্
নীলু আহসান, সদস্য, �া� েবাডৰ্

জিসম উি�ন, সদস্য, �া� েবাডৰ্
ড. েমঘনা তাহিসন েরজা, সদস্য, �া� েবাডৰ্
না�গ�স আ�ার সুিম, সদস্য, �া� েবাডৰ্
িমস নাওয়ার লায়লা বুলু, সদস্য, �া� েবাডৰ্
েমাঃ নজর�ল ইসলাম, সদস্য, �া� েবাডৰ্
েমাঃ রাফায়াত উল ইসলাম খান, সদস্য, �া� েবাডৰ্
অধ্যাপক ৈসয়দ েমাহা�দ শােহদ, সদস্য, �া� েবাডৰ্

ক্যা�াস

৯৭ শাহ্ মখদুম এিভিনউ (কদম চ�র)
েস�র-১২, উ�রা, ঢাকা-১২৩০
েফান: +৮৮০২৫৫০৮৬৯০৫-০৬
েমাবাইল:+৮৮০১৩২৩৭২৮৮৮১
ইেমইল: info@tuca.edu.bd

www.tuca.edu.bd
/tuca1861

অনুেমািদত

