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ফলুbাiট ফেরন sুেডন্ট েpাgাম

uচ্চিশkার সারিথ

যkুরােsT uচ্চিশkার জn হাজােরা িশkাথর্ীর pতীkার েযন েশষ েনi। েসi েদেশ পড়ােশানার জn anতম সmানজনক
eক বৃিtর নাম ‘ফলুbাiট ফেরন s ুেডন্ট েpাgাম’। িবেশব্র anতম নামকরা e বৃিtpাp ৫৩ জন জয় কেরেছন েনােবল
পুরsার আর ৭৮ জন েপেয়েছন পুিলৎজার পুরsার। ফলুbাiট েpাgােম যkুরােTর িবশব্িবদয্ালেয় aধয্য়েনর িফ েথেক শুr
কের িশkাথর্ীেদর থাকা-খাoয়া-যাতায়াতসহ যাবতীয় খরচ েদoয়া হয়। e বছর বাংলােদশ েথেক ছয়জন তrণ গেবষক
ফলুbাiট বৃিt িনেয় যkুরােTর ছয়িট িবশব্িবদয্ালেয় মাsাসর্ িডিg aজর্েনর sেযাগ েপেয়েছন। েশানা যাক ei ছয় তrেণর
uচ্চিশkার spপূরেণর গl।
বাংলােদশ pেকৗশল িবশব্িবদয্ালয় (বুেয়ট) েথেক নগর o aঞ্চল পিরকlনা িবষেয় পড়ােশানা েশষ কের eকi িবভােগ
িশkকতা করেছন aিনnয্ িকেশার েদবনাথ। aিনnয্ জিজর্য়া েটক িবশব্িবদয্ালেয় িসিট aয্ান্ড িরিজoনাল pয্ািনং িবষেয়
মাsােসর্ পড়ার sেযাগ েপেয়েছন। aনােসর্র সময় িবভােগর েসরা িথিসস সmাননা েপেয়িছেলন aিনnয্। েসi
ধারাবািহকতায় ভােলা ফেলর জn ২০১০ সােল েপেয়িছেলন িবভােগর pধানমntী sণর্পদক। আiিডয়াল sুল আর নটর েডম
কেলেজ পেড় পুেরাপুির শহেরর মাnষ aিনnয্। বাংলােদেশর শহর িনেয় খবু আgহ তারঁ। uচ্চিশkা েশেষ েদেশর নগর আর
শহরgেলা িনেয় পড়ােশানা আর গেবষণা করেবন বেল জানান িতিন। eকi িবভাগ েথেক বৃিtর sেযাগ েপেয়েছন েমা.
মুনতাসীর। মুনতাসীর iuিনভািসর্িট aব iিলনেয় মাsাসর্ করেবন। িবশব্িবদয্ালেয় পড়ার শুr েথেকi unয়ন েkেt কাজ
করার sp েদখেতন িতিন। তারঁ ভাষয্, uচ্চিশkা েশেষ েদেশ িফের unয়ন খােত কাজ করেত চাi। িনেজর েমধার
সেবর্াচ্চটাi েদশেক িদেত চাi।
েছাটেবলা েথেক িশkক হoয়ার sp েদখেতন তাসিনমা আফিরন। বতর্মােন েপশাo তারঁ িশkকতা। ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র
বয্বসায় pশাসন iনিsিটuেটর (আiিবe) pভাষক িহেসেবi কাজ করেছন। তাসিনমা িনuiয়েকর্র রেচsার iনিsিটuট
aব েটকেনালিজেত পড়ার sেযাগ েপেয়েছন। েশয়ারবাজার িনেয় গেবষণায় েবশ আgহ তাসিনমার। তারঁ ভাষয্, ‘যkুরােTর
েশয়ারবাজার বাংলােদেশর েচেয় aেনক িভn আর বড়। েসখােন পড়ােশানার aিভjতা বাংলােদেশর aিsিতশীল
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েশয়ারবাজাের কােজ লাগােনার েচ া করব।’ ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র বয্বসায় িশkা anষেদর িফnাn িবভাগ
েথেক িবিবe েশষ কের আiিবeেত eমিব কেরন তাসিনমা।
তাসিনমার মেতাi ফলুbাiট বৃিt েপেয়েছন মনিজমা হক। ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র আnজর্ািতক সmকর্ িবভাগ
েথেক পড়ােশানা েশষ কেরন মনিজমা। িতিন জজর্ oয়ািশংটন িবশব্িবদয্ালেয় মাsাসর্ পড়ার sেযাগ েপেয়েছন।
বতর্মােন েপশায় গেবষক শরীফ আবdল oয়াহাব। bয্াক িবশব্িবদয্ালেয় গেবষণা সহেযাগী শরীেফর aনাসর্ o
মাsাসর্ িডিg িছল ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র unয়ন aধয্য়ন িবভাগ েথেক। শরীফ oহাio িবশব্িবদয্ালেয়
আnজর্ািতক unয়ন aধয্য়ন িনেয় মাsাসর্ িডিgর জn পড়ােশানা করেত যােচ্ছন। শহেরর দিরdতা িনেয়i
পড়ােশানা আর গেবষণায় আgহ শরীেফর। িতিন বেলন, ‘জলবায় ুপিরবতর্েনর কারেণ শহের দিরdতার হার
বাড়েছ। বাংলােদেশর e সমsা কীভােব কাটােনা যায়, তা িনেয় গেবষণা করেত চাi।’
ৈশশব আর ৈকেশােরর পুেরা সময়টা েসৗিদ আরেব কািটেয়েছন েনয়ামা নজrল iসলাম। েনয়ামা ঢাকা
িবশব্িবদয্ালেয়র আiিবe েথেক পড়ােশানা েশেষ eকিট বhজািতক েকাmািনেত bয্ান্ড বয্বsাপক িহেসেব কাজ
করেছন। েনয়ামা যkুরােTর বয্বসন কেলেজ eমিবe করার sেযাগ েপেয়েছন। েনয়ামার আgহ uেদয্াkা আর
uেদয্াগ িনেয়।
ei ছয় িশkাথর্ীর সবার গnবয্ eখন যkুরাT। যkুরােTর নামী িবশব্িবদয্ালেয় পড়ােশানা আর গেবষণা েশষ
কের pেতয্েকi েদেশ িফের যারঁ যারঁ কমর্েkেt েযাগ েদেবন। uচ্চিশkার aিভjতা েথেক রাঙােবন িনজ
জীবন আর বাংলােদশ।

ফলুbাiেটর আেবদন তথয্
বাংলােদেশর েযেকােনা িবশব্িবদয্ালয় েথেক sাতক িডিgধারী o কমপেk di বছর
কমর্-aিভjতা আেছ, eমন েমধাবী িশkাথর্ীরা যkুরােTর ফুলbাiট ফেরন sুেডন্ট
েpাgােম আেবদন করেত পােরন। আেবদনকারীর বয়সসীমা ২৪ েথেক ৩০ বছর।
pিতবছর ছয় েথেক সাতজন িশkাথর্ী ফুলbাiট ফেরন sুেডন্ট েpাgােমর জn
িনবর্াচন করা হয়। aনলাiেনর মাধয্েম বৃিtর জn আেবদন করেত হয়। আেবদেনর
সময় aনলাiেন আেবদনপt o সব aয্াকােডিমক Tাnিkp o সািটর্িফেকেটর sয্ান
কিপ আপেলাড করেত হয়। e ছাড়া িতনিট েলটার aব েরফােরno আপেলাড করেত
হয়। e ছাড়া েটােয়ফল েsার o িজআরi/িজময্াট েsার জমা িদেত হয়।
আেবদনকারী েটােয়ফল েsার o িজআরi/িজময্াট েsার ছাড়াi pাথিমক আেবদন
করেত পােরন, িকnt pাথিমকভােব িনবর্ািচত হoয়ার পের aবশয্i েsার জমা িদেত
হেব। সাধারণত, eিpল-েম-জনু মােস ei েpাgােমর জn aনলাiেন আেবদন gহণ
করা হয়। ফুলbাiট ফেরন sুেডন্ট েpাgাম-সংkাn েযেকােনা তেথয্র জn ঢাকাs
আেমিরকান েসন্টাের েযাগােযাগ করা েযেত পাের। িবsািরত জানা যােব:
foreign.fulbrightonline.org oেয়বসাiট eবং
http://dhaka.usembassy.gov
/programs_for_undergrad_grad_students.html িলংক েথেক। e ছাড়া
goo.gl/ySZo06 িলংক েথেক aনলাiেন কীভােব আেবদন জমা িদেত হয় ধারণা
পাoয়া যােব।

ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা বা ছিব anমিত ছাড়া নকল করা বা an েকাথাo pকাশ করা সmণূর্ েবআiিন
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