
 
12-day DU int’l math workshop passes 2nd day  
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Four international mathematicians presented research papers on mathematical epidemiology on 

the second day of the 12-day-long international workshop titled CIMPA Summer Research 

School on Mathematical Epidemiology/Biology at the AF Mujibur Rahman Ganit Bhaban on the 

Dhaka University campus on Tuesday. 

Professor Xingfu Zou from Western Ontario University read out his research paper on age 

structured population models. 

Professor Guillermo Lorenzo Gomez from University of Texas at Austin presented his paper on 

clinically-oriented, image-based computational modeling and simulation of cancer growth, 

Professor Jorge Mozo Fernández from University of Valladolid on dynamical systems and 

Professor Valérie Gares from University of Rennes on the topic of survival analysis. 

The workshop — organised by the International Centre for Pure and Applied Mathematics, a 

non-profit organisation, also known as CIMPA — will continue till May 20. 

Professor Chandranath Podder of DU and Professor Jorge Mozo Fernández from Spain are 

coordinators of the event. 

The closing ceremony and certificate distribution will be held at 3:30pm on May 20. 

Deputy education minister Mohibul Hasan Chowdhury, Spain ambassador Francisco de Asis 

Benitez Salas, DU vice-chancellor Md Akhtaruzzaman, science faculty dean Md Abdus Samad 

and AF Mujibur Rahman foundation trustee Professor Parveen Hasan will be present at the 

closing ceremony. 

The AF Mujibur Rahman Foundation, the International Mathematical Union and others are 

providing financial support to make the event a success. 

ATN News, New Age, the daily Samakal and Campuslive24.com are the media partners of the 

event. 

https://www.newagebd.net/credit/DU%20Correspondent


 

 

ঢাবিতে ২য় বিতের গবিে বিষয়ক কর্ মশালা অেুষ্ঠিে 
প্রকাবশে: ১০ মর্ ২০২২ ১৯:২৭  

36 Shares  

 

 

গবিে বিষয়ক কর্ মশালা 

ঢাবি লাইভ: ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র (ঢাবি) গবিে বিভাতগ ১২ বিেিযাপী ‘Mathematical 

Epidemiology/Biology’ শীষ মক এক Scientific Research School (কর্ মশালার) ২য় বিতের কর্ মসূবি 

অেুষ্ঠিে হতয়তে। 

র্ঙ্গলিার সকাতল ঢাবির গবিে বিভাতগ এই অেুিাতের আতয়াজে করা হয়। 

অেুিাতে University of Western Ontario, Canada এর প্রতেসর Dr. Xingfu Zou, Introduction to 

Age Structured Population Models I University of Texas at Austin, USA প্রতেসর Dr. Guillermo 

Lorenzo Gomez, Clinically-Oriented, Image-Based Computational Modeling and Simulation of 



Cancer Growth, University of Valladolid, Spain এর Professor Dr. Jorge Mozo Fernández, 

Flipped class on Dynamical Systems, University of Rennes, INSA, France এর Dr. Valérie 

Gউপর প্রিন্ধ পাঠ কতরে।ares, Survival Analysis এর উপর প্রিন্ধ পাঠ কতরে। 

উক্ত কর্ মশালায় সভাপবেত্ব কতরে ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাতগর মিয়ারর্যাে প্রতেসর ড. 

মর্া. শহীিুল ইসলার্। কর্ মশালাষ্ঠি সকাল ৮িা মেতক শুরু হতয় বিকাল ৫িা পর্ মন্ত অেুষ্ঠিে 

হতয়তে। 

ঢাকা, ১০ মে (কযাম্পাসলাইভ২৪.কে)//এেজেড 

Bangla Tribune 

বিশ্ববিিযালয়গুতলাতক গতিষিার র্াে িাড়াতে হতি:বশক্ষার্ন্ত্রী 
ঢাবি প্রবেবেবি 

০৯ মর্ ২০২২, ১৯:১০ 

 

িেমর্াতে বিশ্ববিিযালয়গুতলা বিশ্বর্াতে স্বীকৃবে মপতে হতল অিশযই গতিষিার র্াে িাড়াতে হতি 

িতল র্ন্তিয কতরতেে বশক্ষার্ন্ত্রী ডা. িীপু র্বে। বেবে িতলে, আর্াতির বিশ্ববিিযালয়তক র্বি 

বিশ্বর্াতের স্বীকৃবে মপতে হয়, োহতল অিশযই গতিষিায় ভাতলা করতে হতি। মসখাতে র্ুক্তিুদ্ধির 

িিমা আরও িাড়াতেই হতি এিং বশক্ষার র্াে আরও িাড়াতে হতি। 

মসার্িার (৯ মর্) ঢাকা বিশ্ববিিযালয় (ঢাবি) গবিে বিভাতগ  ১২বিেিযাপী  ‘র্যাের্যাষ্ঠিকযাল 

এবপতডবর্ওতলাদ্ধজ/িাতয়ালদ্ধজ’ শীষ মক এক  কর্ মশালার উতবািেী অেুিাতের প্রিাে অবেবের 

িক্ততিয বেবে এসি কো িতলে। 



র্ন্ত্রী িতলে, কর্ মশালার র্ািযতর্ বিবভন্ন মিতশর গতিষকতির র্তিয বেজস্ব বিন্তা-ভািো বিবের্তয়র 

সুতর্াগ সৃষ্ঠি হতি। এরকর্ বিবভন্ন গতিষিাির্ী কার্ মক্রতর্র র্ািযতর্ ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে 

বিভাগ মিতশ গবিে বশক্ষার উন্নয়ে ও বিস্তাতর গুরুত্বপূি ম ভূবর্কা পালে করতে। জাবের বপো 

িঙ্গিনু্ধ মশখ র্ুদ্ধজিুর রহর্াে একষ্ঠি বিজ্ঞাে ও প্ররু্দ্ধক্ত বেভমর বশক্ষািযিস্থা বিবের্ মাতির স্বপ্ন 

মিতখবেতলে। োর মিখাতো পে িতর ো াঁরই সুতর্াগয কেযা প্রিাের্ন্ত্রী মশখ হাবসো মিশতক আজ 

সি মতক্ষতে সষ্ঠঠক পতে এবগতয় বেতয় র্াতেে। 

বেবে আরও িতলে, এখাতে বিবভন্ন সর্য় একরকর্ আতরও অতেক মপ্রাগ্রাতর্ এতসবে। এই িরতের 

কর্ মসূবিগুতলা সিসর্য় িলর্াে োকা উবিে। বিশ্ববিিযালয় শুি ুজ্ঞাে িিমা েয়, েেুে জ্ঞাে সৃষ্ঠির 

মক্ষেও। মসই েেুে জ্ঞাে সৃষ্ঠির জেয মর্ গতিষিার প্রতয়াজে, মসই গতিষিায় অতেক মিবশ 

র্তোবেতিশ করতে হতি।  আর্রা র্বি এর্ে গ্রযাজতুয়ি তেবর কবর র্ার সতঙ্গ কর্ মজগতের বর্ল 

মেই, োহতল আর্রা খুি একিা ভাতলা করতিা ো।  মসজেয কাবরকুলার্ প্রিয়ে মেতক শুরু কতর 

ইন্ডাবির সতঙ্গ একিা মর্াগসূে  তেবর করতে হতি৷ মসষ্ঠি করা র্বিও সহজ েয়,েিুও আর্াতিরতক 

মিিা অিযাহে রাখতে হতি। 

বিশ্ববিিযালতয়র উপ-উপািার্ ম(বশক্ষা) অিযাপক এ এস এর্ র্াকসুি কার্াল িতলে, বিজ্ঞাতের র্ূল 

হতে র্যােতর্ষ্ঠিকস। গবিে োড়া আর্রা মকােও বকেুই কল্পো করতে পাবর ো। 
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Education minister Dipu Moni and other guests attend the opening ceremony of an international 

mathematics workshop at the AF Mujibur Rahman Ganit Bhaban on the Dhaka University 

campus on Monday. — New Age photo  

A 12-day-long international mathematics workshop titled ‘scientific research school on 

mathematical epidemiology/biology’ began at the AF Mujibur Rahman Ganit Bhaban on the 

Dhaka University campus on Monday. 

The workshop — organised by the International Centre for Pure and Applied Mathematics, a 

non-profit organisation, also known as CIMPA, funded by France, Switzerland, Spain and 

Norway — will continue till May 20 from 8.00am to 5.00pm every day. 

About 50 applicants from different universities of Bangladesh and 15 researchers and teachers 

from India, Nepal, Philippines, Tunisia and Ghana have been selected to participate in the 

workshop, supervised by seven mathematics experts from America, Canada, France, Spain and 

Italy. 

Professor Chandranath Podder of the DU mathematics department and Professor Jorge Mozo 

Fernández from Spain are the coordinators of the workshop. 

The inaugural session was held at the AF Mujibur Rahman Ganit Bhaban at 4:00pm on Monday. 

Education minister Dipu Moni was present as the chief guest in the inaugural session, presided 

over by DU mathematics department chair Professor Md Shahidul Islam. 

DU pro-vice-chancellor (academic) Professor ASM Maksud Kamal, France embassy chargé 

d’affaires Guillaume Audren de Kerdrel and AF Mujibur Rahman Foundation trustee Khushi 

Kabir were special guests on the occasion. 

Dipu Moni appreciated the initiative of the DU mathematics department and the CIMPA. 

Thanking the CIMPA, DU Pro-VC Maksud Kamal said, ‘Mathematics is known as the backbone 

of science. This school will create an opportunity for the young mathematicians  to gather 

knowledge, share their opinions and enrich mathematical research on mathematical 

epidemiology.’ 

France embassy chargé d’affaires Guillaume Audren de Kerdrel said, ‘After the pandemic, we 

can all too well appreciate the importance of mathematical epidemiology. This reminds us that 

mathematics is not only an abstract subject, but that it has a strong impact on all of our lives 

every day.’ 

The closing ceremony of the workshop along with the distribution of certificates and crests will 

be held on May 20. 



 

বিশ্ববিিযালয়গুতলার গতিষিার র্াে িাড়াতে হতি: বশক্ষার্ন্ত্রী 

 ঢাকা বিশ্ববিিযালয় প্রবেবেবি, বিবডবিউে ম াজেবিজ ার ড কে  
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বিশ্বর্াতের স্বীকৃবে মপতে মিতশর বিশ্ববিিযালয়গুতলার গতিষিার র্াে িাড়াতে োবগি বিতয়তেে বশক্ষার্ন্ত্রী 

িীপু র্বে। 

বেবে িতলতেে, “বিশ্ববিিযালয় শুিু জ্ঞাে িিমা েয়, েেুে জ্ঞাে সৃষ্ঠির মক্ষেও। মসই েেুে জ্ঞাে সৃষ্ঠির 

জেয মর্ গতিষিার প্রতয়াজে, মসই গতিষিায় আর্াতির আরও মিবশ র্তোবেতিশ করতে হতি।” 

মসার্িার বিতকতল ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র গবিে বিভাতগ ‘র্যােতর্ষ্ঠিতকল 

এবপতডবর্উলদ্ধজ/িাতয়ালদ্ধজ’ শীষ মক ১২ বিেিযাপী সাতয়বিবেক বরসািম সু্কল কর্ মশালার উতবািেী 

অেুিাতে বেবে এ কো িতলে।  



িীপু র্বে িতলে, এই কর্ মশালার র্ািযতর্ বিবভন্ন মিতশর গতিষকতির বেজস্ব বিন্তা-ভািো বিবের্তয়র 

সুতর্াগ সৃষ্ঠি হতি। এরকর্ বিবভন্ন গতিষিাির্ী কার্ মক্রতর্র র্ািযতর্ ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র গবিে 

বিভাগ মিতশ গবিে বশক্ষার উন্নয়ে ও বিস্তাতর গুরুত্বপূি ম ভূবর্কা পালে করতে। 

“জাবের বপো িঙ্গিনু্ধ মশখ র্ুদ্ধজিুর রহর্াে একষ্ঠি বিজ্ঞাে ও প্ররু্দ্ধক্ত বেভমর বশক্ষািযিস্থা বিবের্ মাতির 

স্বপ্ন মিতখবেতলে। োর মিখাতো পে িতর োরই সুতর্াগয কেযা প্রিাের্ন্ত্রী মশখ হাবসো মিশতক আজ 

সি মতক্ষতে সষ্ঠঠক পতে এবগতয় বেতয় র্াতেে।” 

বিশ্ববিিযালয়গুতলার সতঙ্গ বশল্প-প্রবেিাতের সংতর্াগ িাড়াতোর আহ্বাে জাবেতয় বেবে িতলে, 

আজতকর িুবেয়াতে আর্াতির বিশ্ববিিযালয়তক র্বি বিশ্বর্াতের স্বীকৃবে মপতে হয়, োহতল অিশযই 

গতিষিায় ভাতলা করতে হতি। মসখাতে র্ুক্তিুদ্ধির িিমা আরও িাড়াতেই হতি এিং বশক্ষার র্াে আরও 

িাড়াতে হতি এিং ইন্ডাবি-অযাকাতডবর্য়ার একষ্ঠি বলতেজ তেবর করতে হতি। 

“আর্রা র্বি গ্রযাজতুয়ি তেবর কবর র্ার সাতে কর্ মজগতের মকাতো বর্ল মেই, োহতল আর্রা খুি 

একিা ভাতলা করি ো। োই মসজেয কাবরকুলার্ প্রিয়ে মেতক শুরু কতর ইন্ডাবির সাতে একিা 

মর্াগসূে তেবর করতে হতি৷ মসষ্ঠি করা র্বিও সহজ েয়, েিুও আর্াতিরতক মিিা অিযাহে রাখতে 

হতি।” 

অেুিাতে ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র উপ-উপািার্ ম (বশক্ষা) অিযাপক এ এস এর্ র্াকসুি কার্াল িতলে, 

“বিজ্ঞাতের র্ূল হতে র্যােতর্ষ্ঠিকস। গবিে োড়া আর্রা মকাতো বকেুই কল্পো করতে পাবর ো, 

আর্াতিরতক সকল মক্ষতেই মকাতো ো মকাতোভাতি গবিতের বারস্থ হতে হয়, গবিতের বিবভন্ন িুল 

িযািহার করতে হয়।“ 

গবিে বিভাতগর মিয়ারর্যাে অিযাপক ড. মর্া. শবহিুল ইসলাতর্র সভাপবেতত্ব অেুিাতে িক্তিয মিে 

ঢাকায় ফ্রান্স িেূািাতসর িাজম বি অযাতেয়াস ম বর্. গুইলাউবর্ অবিে বি মকরতিল, এ এে র্ুদ্ধজিুর 

রহর্াে োউতন্ডশতের ট্রাবি বর্তসস খুবশ কিীর এিং বসআইএর্বপএর সর্ন্বয়কারী অিযাপক জজম 

মর্াতজা োে মাতেজ। স্বাগে িক্তিয মিে বসআইএর্বপএর স্থােীয় সর্ন্বয়কারী অিযাপক িন্দ্রোে 

মপাদ্দার। 
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12 Day Mathematical Workshop Started at DU 

A 12-day workshop titled 'Mathematical Epidemiology/Biology' has started today in the 

Mathematics Department of Dhaka University. The workshop was jointly organized by the 

Department of Mathematics, University of Dhaka and International Mathematics Institute 

consisting of France, Switzerland, Spain and Norway-CIMPA. In the auditorium of A F Mujibur 

Rahman Ganit Bhaban the Minister of Education Dr. Dipu Moni inaugurated the workshop. 

Prof. Md. Dr. Shahidul Islam, Chairman of the Department of Mathematics, presided over the 

opening ceremony. Dhaka University Pro-Vice-Chancellor (Education) Professor A S M 

Maqsood Kamal, Guillaume Adrin de Kerdrel, Charge d'Affaires of the French Embassy in 

Dhaka, Mrs. Khushi Kabir, Trustee of AF Mujibur Rahman Foundation and Professor George 

Mojo Fernandez, Coordinator of CIMPA spoke as special guests. CIMPA's local coordinator 

Prof. Dr. Chandranath Poddar gave a welcome speech. 

Education Minister Dipu Moni congratulated the participants of the workshop and said that it 

would create an opportunity for researchers from different countries to exchange their thoughts. 

She said, The Department of Mathematics of University of Dhaka is playing an important role in 

the development and expansion of mathematics education in the country through various 

research activities. 

He expressed hope that the students would take the country further through free thinking, free 

intellect practice and research. 

Pro-Vice-Chancellor (Education) Prof. A S M Maqsood Kamal sincerely thanked the 

Department of Mathematics, Dhaka University and CIMPA authorities for organizing this 

workshop. He hoped that the workshop would play an important role in building a developed 

economy and society based on knowledge through proper practice of mathematics and in various 

researches including the Covid-19 epidemic. 

N.B.: The International Center for Pure and Applied Mathematics (VOGCHO) is an international 

organization in France, Switzerland, Spain and Norway working to strengthen mathematical 

research in developing countries. 

 

 A 12 Day Mathematical Workshop Started at DU Today 

https://www.blogger.com/profile/09837499092455634154
https://www.blogger.com/profile/09837499092455634154
https://allscholarshipupdate.blogspot.com/2022/05/12-day-mathematical-workshop-started-at.html#comment-form
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ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র গবিে বিভাতগ `র্যােতর্ষ্ঠিকযাল এবপতডাতর্ালদ্ধজ/িাতয়ালদ্ধজ` শীষ মক 

কর্ মশালায় বশক্ষার্ন্ত্রী ডা. িীপু র্বে (েবি: মরবডও িুতড) 

বশক্ষার্ন্ত্রী ডা. িীপু র্বে িতলতেে, জাবের বপো িঙ্গিনু্ধ মশখ র্ুদ্ধজিুর রহর্াে একষ্ঠি বিজ্ঞাে ও 

প্ররু্দ্ধক্ত বেভমর বশক্ষািযিস্থা বিবের্ মাতির স্বপ্ন মিতখবেতলে। ো াঁর মিখাতো পে িতর ো াঁরই সুতর্াগয 

কেযা প্রিাের্ন্ত্রী মশখ হাবসো মিশতক আজ সি মতক্ষতে সষ্ঠঠক পতে এবগতয় বেতয় র্াতেে। 



ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাতগ ১২বিেিযাপী 'র্যােতর্ষ্ঠিকযাল এবপতডাতর্ালদ্ধজ/িাতয়ালদ্ধজ' ( 

Mathematical Epidemiology/Biology) শীষ মক এক সাতয়বিবেক বরসািম কর্ মশালায়  (Scientific 

Research School) প্রিাে অবেবের িক্ততিয বেবে এসি কো িতলে। 

িঙ্গিনু্ধর আিশ ম ও র্ুদ্ধক্তরু্তির মিেো িারি কতর বশক্ষােীরা র্ুক্ত বিন্তা, র্ুক্ত িুদ্ধি িিমা ও গতিষিার 

র্ািযতর্ মিশতক আরও এবগতয় বেতয় র্াতি িতল বশক্ষার্ন্ত্রী এসর্য় আশািাি িযক্ত কতরে। 

ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাগ এিং ফ্রান্স, সুইজারলযান্ড, মেে ও েরওতয়র সর্ন্বতয় প্রবেষ্ঠিে 

আন্তজমাবেক গবিে প্রবেিাে CIMPA মর্ৌেভাতি এই কর্ মশালার আতয়াজে কতর।  

বশক্ষার্ন্ত্রী ডা. িীপু র্বে, এর্বপ প্রিাে অবেবে বহতসতি উপবস্থে মেতক আজ মসার্িার (০৯ মর্) 

বিশ্ববিিযালতয়র এে র্ুদ্ধজিুর রহর্াে গবিে ভিে বর্লোয়েতে এই কর্ মশালার উতবািে কতরে।  

বশক্ষার্ন্ত্রী এই কর্ মশালায় অংশগ্রহিকারীতির অবভেেে জাবেতয় িতলে, এর র্ািযতর্ বিবভন্ন 

মিতশর গতিষকতির র্তিয বেজস্ব বিন্তা-ভািো বিবের্তয়র সুতর্াগ সৃষ্ঠি হতি। এরকর্ বিবভন্ন 

গতিষিাির্ী কার্ মক্রতর্র র্ািযতর্ ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাগ মিতশ গবিে বশক্ষার উন্নয়ে ও 

বিস্তাতর গুরুত্বপূি ম ভূবর্কা পালে করতে।  

মপ্রা-উপািার্ ম (বশক্ষা) অিযাপক ড. এ এস এর্ র্াকসুি কার্াল এই কর্ মশালা আতয়াজতের জেয 

ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাগ এিং CIMPA কেৃমপক্ষতক আন্তবরক িেযিাি জাোে। গবিতের 

সষ্ঠঠক িিমার র্ািযতর্ জ্ঞাে বভবিক একষ্ঠি উন্নে অে মেীবে ও সর্াজ িযিস্থা তেবরর মক্ষতে এিং 

মকাবভড-১৯ র্হার্াবর মর্াকাতিলাসহ বিবভন্ন গতিষিায় এই কর্ মশালা গুরুত্বপূি ম ভূবর্কা পালে 

করতি িতল বেবে আশািাি িযক্ত কতরে।  

উতেখয, ইিারেযাশোল মসিার ের বপউর এন্ড এপ্লাইড র্যােতর্ষ্ঠিকস িা CIMPA হতে ফ্রান্স, 

সুইজারলযান্ড, মেে ও েরওতয়র একষ্ঠি আন্তজমাবেক প্রবেিাে মর্ষ্ঠি উন্নয়েশীল মিতশ গবিে 

বিষয়ক গতিষিা মজারিার করার লতক্ষয কাজ কতর র্াতে। 

গবিে বিভাতগর মিয়ারর্যাে অিযাপক ড. মর্া. শবহিুল ইসলাতর্র সভাপবেতত্ব কর্ মশালার 

উতবািেী অেুিাতে ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র মপ্রা-উপািার্ ম (বশক্ষা) অিযাপক ড. এ এস এর্ র্াকসুি 

কার্াল, ঢাকাস্থ ফ্রান্স িেূািাতসর িাজম বি অযাতেয়াস ম বর্. গুইলাউবর্ অবিে বি মকরতিল, এ এে 

র্ুদ্ধজিুর রহর্াে োউতন্ডশতের ট্রাবি বর্তসস খুবশ কিীর এিং CIMPA-এর সর্ন্বয়কারী অিযাপক 

জজম মর্াতজা োে মাতেজ বিতশষ অবেবে বহতসতি িক্তিয রাতখে। এতে স্বাগে িক্তিয রাতখে 

CIMPA-এর স্থােীয় সর্ন্বয়কারী অিযাপক ড. িন্দ্রোে মপাদ্দার। 

মরবডওিুতড বেউজ/ইআ 



 

 

ঢাবিতে গবিে বিষয়ক কর্ মশালা শুরু 
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প্রকাবশে: ৯ মর্ ২০২২ ২০:৪৭  

47 Shares  

 

ঢাবিতে গবিে বিষয়ক কর্ মশালা 

ঢাবি লাইভ: ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র (ঢাবি) গবিে বিভাতগ ১২ বিেিযাপী ‘Mathematical 

Epidemiology/Biology’ শীষ মক এক Scientific Research School (কর্ মশালা) শুরু হতয়তে। ঢাকা 

বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাগ এিং ফ্রান্স, সুইজারলযান্ড, মেে ও েরওতয়র সর্ন্বতয় প্রবেষ্ঠিে 

আন্তজমাবেক গবিে প্রবেিাে ‘বসআইএর্বপএ’ মর্ৌেভাতি এই কর্ মশালার আতয়াজে কতর। 



 

উক্ত কর্ মশালার উতবািেী অেুিাে আজ বিকাল ৩িায় ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র এ এে র্দ্ধজিুর 

রহর্াে গবিে ভিতে অেুব িে হয়। এতে প্রিাে অবেবে বহতসতি উপবস্থে বেতলে বশক্ষা 

র্ন্ত্রিালতয়র র্ন্ত্রী ডা. িীপু র্বে। বিতশষ অবেবে বহতসতি উপবস্থে বেতলে ফ্রাতন্সর Chargé 

d’Affaires H. E. Mr. Guillaume Audren de Kerdrel, ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র মপ্রা-বভবস (বশক্ষা) 

প্রতেসর ড. এ এস এর্ র্াকসুি কার্াল, এ এে র্দ্ধজিুর রহর্াতের োউতন্ডশে ট্রাবি বর্তসস খুবশ 

কিীর ও আন্তজমাবেক Coordinator বহসাতি মেতের প্রতেসর Dr. Jorge Mozo Fernández । 

শুতভো িক্তিয রাতখে প্রতেসর ড. িন্দ্রোে মপাদ্দার। 

প্রিাে অবেবের িক্ততিয বশক্ষার্ন্ত্রী ডা. িীপু র্বে এই কর্ মশালায় অংশগ্রহিকারীতির অবভেেে 

জাবেতয় িতলে, এর র্ািযতর্ বিবভন্ন মিতশর গতিষকতির র্তিয বেজস্ব বিন্তা-ভািো বিবের্তয়র 

সুতর্াগ সৃষ্ঠি হতি। এরকর্ বিবভন্ন গতিষিাির্ী কার্ মক্রতর্র র্ািযতর্ ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে 

বিভাগ মিতশ গবিে বশক্ষার উন্নয়ে ও বিস্তাতর গুরুত্বপূি ম ভূবর্কা পালে করতে। বেবে আরও 

উতেখ কতরে গবিে সকল বিজ্ঞাতের বিজ্ঞাে এিং গবিে গতিষিার প্রবে গুরুত্ব আতরাপ কতরে। 

িঙ্গিনু্ধর আিশ ম ও র্ুদ্ধক্তরু্তির মিেো িারি কতর বশক্ষােীরা র্ুক্ত বিন্তা, র্ুক্ত িুদ্ধি িিমা ও গতিষিার 

র্ািযতর্ মিশতক আরও এবগতয় বেতয় র্াতি িতল বেবে আশািাি িযক্ত কতরে। 



 

মপ্রা-বভবস (বশক্ষা) প্রতেসর ড. এ এস এর্ র্াকসুি কার্াল এই কর্ মশালা আতয়াজতের জেয ঢাকা 

বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাগ এিং ঈওগিঅ কেৃমপক্ষতক আন্তবরক িেযিাি জাোে। গবিতের 

সষ্ঠঠক িিমার র্ািযতর্ জ্ঞাে বভবিক একষ্ঠি উন্নে অে মেীবে ও সর্াজ িযিস্থা তেবরর মক্ষতে এিং 

মকাবভড-১৯ র্হার্াবর মর্াকাতিলাসহ বিবভন্ন গতিষিায় এই কর্ মশালা গুরুত্বপূি ম ভূবর্কা পালে 

করতি িতলও বেবে আশািাি িযক্ত কতরে। 

উক্ত কর্ মশালায় সভাপবেত্ব কতরে ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাতগর মিয়ারর্যাে প্রতেসর ড. 

মর্া. শহীিুল ইসলার্। প্রবেবিে সকাল ৮িা মেতক বিকাল ৫িা পর্ মন্ত উক্ত কর্ মশালা িলতি। 

ঢাকা, ০৯ মে (কযাম্পাসলাইভ২৪.কে)//এেজেড 

 

 

                     ঢাবিতে 'বসম্পা বরসাস ম সু্কল' শীষ মক কর্ মশালা শুরু ৯ মর্ 
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Scientific Research School 

ঢাবি লাইভ: ঢাকা বিশবিিযালতয়র (ঢাবি) গবিে বিভাতগ আগার্ী ৯ মর্ (মসার্িার) Mathematical 

Epidemiology/Biology বশতরাোতর্ গবিে বিষয়ক একষ্ঠি Scientific Research School অেুব িে 

হতে র্াতে। CIMPA (ফ্রান্স, সুইজারলযান্ড, মেে ও েরওতয় এর সর্ন্বতয় ১৯৭৮ সাতল প্রবেষ্ঠিে 

অলাভজেক সংগঠে)-এর উতদ্দযাতগ এই কর্ মশালার আতয়াজে করা হতয়তে। 

CIMPA এর প্রিাে উতদ্দশয হতে, উন্নয়েশীল মিশসর্ূতহর গবিে গতিষিা উন্নয়তে সহতর্াবগো 

করা। উক্ত সতেলতে মিবশ বিতিশী আতিিেকারীর র্িয মেতক িাংলাতিতশর বিবভন্ন 

বিশ্ববিিযালতয়র প্রায় ৫০ জে ও প্রবেতিশী মিশসর্ূহ (ভারে, পাবকস্তাে, মেপাল, বেবলপাইে, 

বেউতেবশয়া, ঘাইো ও মসতেগাল) এর ১৫ জে গতিষক ও বিশ্ববিিযালতয়র বশক্ষক উক্ত সু্কতল 

অংশগ্রহতির জেয র্তোেীে হতয়তেে। আতর্বরকা, কাোডা, ফ্রান্স, মেে ও ইোবলর ৭ জে 

আন্তজমাবেক গবিে বিতশষতজ্ঞর েত্ত্বািিাতে উক্ত সু্কল পবরিাবলে হতি। 

এ Research School এর র্ািযতর্ গবিে বিষতয় গতিষিার জেয গতিষকতির বেতনাক্ত লক্ষয অদ্ধজমে 

হতি: গাবিেীয় জীিবিিযায় মর্ৌবলক গতিষোর পে উনু্মক্ত হতি, পবৃেিীর বিখযাে কতয়ক জে 

গতিষতকর সাবন্নতিয মিতশর েরুে গতিষকরা গতিষিার েেুে েেুে িারোর সন্ধাে পাতি। েরুে 

গতিষকরা গতিষোর প্রবে আকৃি হতয় সহতজ বেতজতির সংর্ুক্ত করতে পারতি, কতয়কষ্ঠি মিতশর 

গতিষকরা workshop-এ অংশগ্রহি করায় স্থােীয় এিং আন্তজমাবেক গতিষকতির র্তিয 

সহতর্াবগো িদৃ্ধি পাতি। 

উক্ত কর্ মশালার উতবািেী অেুিাে ০৯ মর্ বিকাল ৩:০০িায় ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র এ এে র্দ্ধজিুর 

রহর্াে গবিে ভিতে অেুব িে হতি। মর্খাতে প্রিাে অবেবে বহতসতি উপবস্থে োকতিে বশক্ষা 

র্ন্ত্রিালতয়র র্ন্ত্রী ডা. িীপু র্বে। বিতশষ অবেবে বহতসতি উপবস্থে োকতিে ফ্রাতন্সর Chargé 

d’Affaires H. E. Mr. Guillaume Audren de Kerdrel, ঢাকা বিশ্ববিিযালতয়র মপ্রা-বভবস (বশক্ষা) 

প্রতেসর ড. এ এস এর্ র্াকসুি কার্াল ও এ এে র্দ্ধজিুর রহর্াতের োউতন্ডশে ট্রাবি বর্তসস 

খুবশ কিীর। 



উক্ত কর্ মশালায় সভাপবেত্ব করতিে ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাতগর মিয়ারর্যাে প্রতেসর ড. 

মর্া. শহীিুল ইসলার্। ২০ মর্ বিকাল ৩:৩০িায় সাষ্ঠিমবেতকি ও মক্রি বিেরতির র্ািযতর্ উক্ত 

সর্াপেী অেুিাে অেুষ্ঠিে হতি। সর্াপেী অেুিাতে উপবস্থে োকতিে বশক্ষা র্ন্ত্রিালতয়র উপ-

র্ন্ত্রী র্বহিুল হাসাে মিৌিুরী, মেতের রািিুে H. E. Mr. Francisco de Asis Benitez Salas, ঢাকা 

বিশ্ববিিযালতয়র বভবস প্রতেসর ড. মর্া. আখোরুজ্জার্াে, বিজ্ঞাে অেুষতির বডে প্রতেসর ড. 

মর্া. আব্দসু োর্াি ও এ এে র্দ্ধজিুর রহর্াতের োউতন্ডশে ট্রাবি প্রতেসর ড.পারবভে হাসাে। 

উতেখয, প্রবেবিে সকাল ৮:০০িা মেতক বিকাল ৫:০০িা পর্ মন্ত উক্ত কর্ মশালা িলতি। উক্ত 

research school এর আন্তজমাবেক Coordinator বহসাতি মেতের প্রতেসর Dr. Jorge Mozo 

Fernández, ও স্থােীয় Coordinator বহসাতি ঢাকা বিশ্ববিিযালয় গবিে বিভাতগর প্রতেসর ড. িন্দ্রোে 

মপাদ্দার িাবয়ত্ব পালে করতিে। 

 


