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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল এর পক, অিভল, উে ও েবাধ অযায়ী কাউিেলর কায ম ুভােব পিরচালনার
িবধােথ  , ম ও দীঘ  ময়ািদ কম পিরকনা তির করা হেয়েছ । অােিডেটশন কায ম র লে “অােিডেটশন সংা সাধারণ
নীিতমালা” এবং “াথ -সংি  ও গাপনীয়তা বাপনা সংা নীিতমালা” ণয়ন করা হেয়েছ। কাউিল কক িণত খসড়া
অােিডেটশন  িবিধমালা,  ২০২০  অযায়ী  অােিডেটশন  িবিধমালা,  ২০২২  এর  গেজট  কািশত  হেয়েছ।  বাংলােদশ  অােিডেটশন
কাউিল গেবষণা নীিতমালা, ২০২২; কাউিেলর তহিবল হইেত য় িনব াহ ও আষিক িবষয়ািদ সংা িবিধ, ২০২০ এর খসড়া;
কাউিেলর আিথ ক নীিতমালা ও িহসাব ায়াল সংা িবধান, ২০২০ এর খসড়া; অােিডেটশেনর মানদ (Standard) ও
িনণ ায়ক (Criteria) িনধ ারণ করা হেয়েছ। অাকােডিমক াাম অােিডেটশেনর জ বিহ: ণগত মান িনপণ িনেদ িশকা;
অােিডেটশেনর আেবদনপের ছক ণয়ন করা হেয়েছ। িবএিস’র জ ৫৫ পদ িজত হেয়েছ। কাউিেলর কম চারী চাকির িবধানমালা,
২০২১ গেজট আকাের জাির করা হেয়েছ। অােিডেটশন কায েমর উয়ন ও িবােরর লে িশণ/কম শালার আেয়াজন করা হেয়েছ।
ইেতামে িবএিস "Asia Pacific Quality Network (APQN)" এর ইারিমিডেয়ট সদ পদ হণ কেরেছ।

সমা এবং চােলসহ:

উ িশার  নগত মান  িনিতকরণ ও  অােিডেটশেনর  জ উ িশা  িতানসহেক তকরেণর  ে  িক  সমা  ও  চােল
রেয়েছ।  যমন:-    সমেয়র  মে  সকল  উ  িশা  িতােন  Institutional  Quality  Assurance  Cell  (IQAC)
িতা  এবং  সিয়করণ।  গতাগিতক  িশা  পিত  পিরহার  কের  Bangladesh  National  Qualifications
Framework (BNQF) পিরহেণ সংিেদর উুকরণ। িশার ণগতমান িনিতকরেণ উ িশা িতানসেহ পয া অেথ র
সংান না থাকা এবং েয়াজনীয় ভৗত অবকাঠােমার অভাব। IQAC এর পিরচালক ও অিতির পিরচালক পয ােয় িনেয়ােগর ে
পশাগত সমতােক ােরাপ ও উুকরণ। াতক ও াতেকার িশা কায েমর ফলাফল-িভিক কািরলাম ণয়ণ, ছা-কিক
পাঠদান এবং িশখন ফেলর ায়েন িশকেদর পশাগত দতার অভাব। অােিডেটশন িয়ার দািয় পালেনর জ িশিত িরেসাস 
পারসেনর অলতা। িশকেদর পশাগত উয়েনর অল েযাগ। উ িশা িতানসেহর িশকেদর অিতির কাস  এবং িবিবধ
কােজর চাপ। উ িশা িতােন গেবষণার অল েযাগ। িবিবালয়-িশ িতানসেহর মে সহেযািগতালক সক িতা।

ভিবৎ পিরকনা:

য সকল উ িশা িতােন IQAC িতা করা হেয়েছ স সকল IQAC সিয়করেণর িনিম িনয়ািদ িশণ কােস র আেয়াজন
করা। য সকল উ িশা িতােন IQAC নই স সকল িতােন IQAC িতায় উৎসািহত করা। BNQF বাবায়েনর লে উ
িশা  িতােনর  শাসক  ও  িশক-ক  সৃ  করা।  উ  িশায়  অােিডেটশেনর    িতা।  আহী  উ  িশা  িতােনর
একােডিমক কায মসহ অােিডেটশেনর জ তকরণ ও অােিডেটশন কায ম  করা। আজািতক পয ােয় হণেযা কায়ািল
অাের নটওয়াক ও অােিডেটশন এেজির সােথ সক াপন করা। কায়ািল অাের ও অােিডেটশন িবষেয় গেবষণা কায ম
পিরচালনা করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উ িশা িতােনর অাকােডিমক াােমর অােিডেটশন কায ম উোধন;
IQAC াপেন উুকরণ এবং এর সমতা ির জ পশাগত িশণ/কম শালা আেয়াজন;
BNQF বাবায়েনর লে উ িশা িতােনর শাসক ও িশকের অংশহেণ িশণ/কম শালা আেয়াজন;
কাউিল কক ণীত গেবষণা নীিতমালা, ২০২২ অযায়ী গেবষণা কায ম পিরচালনা;
অােিডেটশেনর জ অাকােডিমক িবষয় কিক চািহদা িনধ ারণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

সিচব, বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল

এবং

সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

উ িশায় কায়ািল অাের ও অােিডেটশেনর মােম একােডিমক উৎকষ  অজেনর লে এক িবাসেযা ও
আজািতকভােব ীত সংা িহেসেব পিরণত হওয়া।

১.২ অিভল (Mission)
১. আজািতকভােব হণেযা কায়ািল অাের সংা রীিত অযায়ী াচার, তা, জবাবিদিহতা ও িবাসেযাতার
সােথ উ িশা িতানেলােত উমচচ া িনিত কিরয়া বাংলােদেশর উ িশার ণগতমান সেক অংশীজনেদর আা ি
সাধন।
২.  উ  িশা  িতানসেহ  অােিডেটশন  মানদ,  -িনপণ  িয়ার  বাবায়ন  এবং  িতপালন  পিরবীণ  এর  মােম
অংশীজনেদর আা অজন।
৩. দেশর টকসই আথ সামািজক উয়েন হর অবদান রাখার িনিম উ িশা িতােনর কায়ািল অাের
ও অােিডেটশন মানদ বাবায়েন সমতা অজেন সহেযািগতা দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. উ িশা িতান ও একােডিমক াাম অােিডেটশন।
২. উ িশা িতান ও একােডিমক াাম পয ােয় বাংলােদশ াশনাল কায়ািলিফেকশনস মওয়াক বাবায়েনর
মােম উ িশার মান িনিতকরণ।
৩. উ িশায় কায়ািল অাের ও অােিডেটশন িবষেয় গেবষণা।
৪. আজািতকভােব ীত ও হণেযা কায়ািল অাের এেজিসেহর সােথ সক াপন।
৫. কাউিেলর শাসিনক ও আিথ ক বা শিশালীকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উ িশা িতান কক দ উ িশার ণগতমান িনিতকরেণর লে কনিফেড সা িফেকট বা, মত,
অােিডেটশন সা িফেকট দান, িগত বা বািতলকরণ;
২. উ িশা িতানসহ এবং উ িতােনর উ িশা কায ম অােিডটকরণ;
৩. কান উ িশা িতান কক আেবদেনর িেত েতক িডিসিেনর জ থক থক অােিডেটশন কিম
গঠন;
৪. কাউিল কক দ অােিডেটশন ও কনিফেড সা িফেকট দােনর শতাবিল িনধ ারণ;
৫. যৗিক কারেণ কান িতান বা উহার অধীন কান িডি াােমর অােিডেটশন ও কনিফেড সা িফেকট
নানীঅে  বািতলকরণ;
৬. অােিডেটশন িবষেয় সংিেদর মে উৎসাহ জনসহ উ কায েমর উয়ন, িবার, িশেণর বা, সিমনার
ও িসোিজয়াম আেয়াজন এবং অােিডেটশন সিকত ত বল চােরর বা হণ;
৭. আঃরাীয়, আিলক ও আজািতক সংাসেহর সিহত পারিরক আেলাচনা ও সহায়তার মােম অােিডেটশেনর
আজািতক ীিতর বা হণ;
৮. বাংলােদশ াশনাল কায়ািলিফেকশনস মওয়াক বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

অােিডেটশন মানদ িতপালেন
উ িশা িতানসেহর সমতা
অজন।

অােিডেটশন িবষেয় আেয়ািজত
কম শালা

সংা - ৬ ৪ ৪ ৫ -
কম শালার িচ, অংশহনকারীগেণর তািলকা
এবং ছিব

অােিডেটশন িবষয়ক আেয়ািজত
িশণ

সংা - ৬ ৮ ১০ ১১ -
িশেণর িচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা
এবং ছিব

কায়ািল অাের ও
অােিডেটশন িবষয়ক আেয়ািজত
আজািতক সিমনার

সংা - - ১ ১ ১ -
আজািতক সিমনােরর আমণপ,
অানিচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা এবং
ছিব।

িবএনিকউএফ বাবায়েন উ িশা
িতানসেহর সমতা অজন।

িবএনিকউএফ িবষেয় আেয়ািজত
িশণ

সংা - ৮ ৪ ৪ ৪ -
িশেণর িচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা
এবং ছিব

আইিকউএিসর সমতা ির জ
আেয়ািজত পশাগত িশণ

সংা - ২ ২ ২ ২ -
িশেণর িচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা
এবং ছিব

উ িশার কায়ািল
অােরের, িবএনিকউএফ ও
অােিডেটশন িবষেয় ত ও
উপাসহ সমা সনাকরণ এবং
সমাধােনর পথ অসান।

কায়ািল অাের ও
অােিডেটশন িবষেয় গেবষণা াব
আান

তািরখ - ৩১-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২৩ ৩১-০৩-২০২৪ ৩১-০৩-২০২৫ - গেবষণা াব/িবির কিপ

কায়ািল অাের ও
অােিডেটশন িবষেয় গেবষণা
সাদন

সংা ১ ৩ ৫ ৭ - সািদত গেবষণার িতেবদন

আজািতকভােব ীত ও
হণেযা কায়ািল অাের
এেজিসেহর সােথ সক াপন।

যাগেযাগ াপন এবং মতামত
িবিনময়

সংা ২ ৩ ৩ ৪ - ই-মইেলর কিপ/পের অিলিপ

আজািতক সিমনার ও কনফােরে
অংশহণ

সংা - ১ ৩ ৩ ৩ -
কনফাের/ওয়াকশেপর আমণপ এবং
সরকাির আেদেশর কিপ/ অংশহণ সংা
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] উ িশা
িতান ও
একােডিমক াাম
অােিডেটশন।

২৫

[১.১] উ িশায়
অােিডেটশন িবষেয়
উুকরণ কম শালা
সকরণ

[১.১.১]
আেয়ািজত
কম শালা

সমি সংা ৫ ৬ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪ ৫

[১.২] অাকােডিমক
াােমর অােিডেটশন
মানদ ও িনণ ায়ক
িতপালন শীষ ক িশণ

[১.২.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৫ ৮ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৫ ৫

[১.৩] ফল িশণ-িশখন
ও ায়ন শীষ ক িশণ

[১.৩.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৫ ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৫ ৬

[১.৪] িশখনফল
(Outcome) িভিক
কািরলাম ণয়ন শীষ ক
িশণ

[১.৪.১]
আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ৫ ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪ ৪

[১.৫] কায়ািল অাের
ও অােিডেটশন িবষেয়
আজািতক সিমনার
আেয়াজন

[১.৫.১]
আেয়ািজত
আজািতক
সিমনার

সমি সংা ৫ ১ ১ ১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] উ িশা
িতান ও
একােডিমক াাম
পয ােয় বাংলােদশ
াশনাল
কায়ািলিফেকশনস
মওয়াক
বাবায়েনর মােম
উ িশার মান
িনিতকরণ।

১৫

[২.১] উ িশা
িতােনর আইিকউএিস’র
সমতা ির জ
িনয়ািদ িশণ

[২.১.১]
আেয়ািজত
িনয়ািদ
িশণ

সমি সংা ১২ ০ ২ ২ ২ ২

[২.২] িবএনিকউএফ
িতপালন িবষেয় িশণ

[২.২.১]
আেয়ািজত
িবএনিকউএফ
িতপালন
িবষেয় িশণ

সমি সংা ৩ ০ ৮ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪ ৪

[৩] উ িশায়
কায়ািল অাের
ও অােিডেটশন
িবষেয় গেবষণা।

১০

[৩.১] কায়ািল অাের
ও অােিডেটশন িবষেয়
গেবষণা াব আান

[৩.১.১] িনিদ 
ছেক আািয়ত
গেবষণা াব

তািরখ তািরখ ৪ ০ ৩১.০৩.২২ ৩১.০৩.২৩ ০ ০ ০ ১ ৩১.০৩.২৪ ৩১.০৩.২৫

[৩.২] কায়ািল অাের
ও অােিডেটশন িবষেয়
গেবষণা সাদন

[৩.২.১]
সািদত
গেবষণা

সমি সংা ৬ ০ ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ৫ ৭

[৪] আজািতকভােব
ীত ও হণেযা
কায়ািল অাের
এেজিসেহর সােথ
সক াপন।

১০

[৪.১] আজািতক পয ােয়
হণেযা কায়ািল
অাের নটওয়াক ও
অােিডেটশন এেজির
সােথ মতামত িবিনময়

[৪.১.১] মতামত
িবিনময়

সমি সংা ৫ ০ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ৩ ৪

[৪.২] আজািতক পয ােয়
কায়ািল অাের এবং
অােিডেটশন িবষয়ক
কনফাের/ওয়াকশেপ
অংশহণ

[৪.২.১]
আজািতক
সিমনার ও
কনফােরে
অংশহণ

সমি সংা ৫ ০ ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] কাউিেলর
শাসিনক ও আিথ ক
বা
শিশালীকরণ।

১০

[৫.১] কাউিেলর ২০২১-
২২ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ণ ও কাশ

[৫.১.১] িত
বািষ ক
িতেবদন

সমি সংা ৪ ০ ০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৬০০

[৫.২] কাউিেলর ২০২৩
এর ডােয়ির ণ

[৫.২.১] িত
ডােয়ির

সমি সংা ২ ০ ০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০

[৫.৩] কাউিেলর ২০২৩
এর ড কােলার ণ

[৫.৩.১] িত
ড কােলার

সমি সংা ২ ০ ০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১০০ ১২০০

[৫.৪] ২০২১-২২ অথ 
বছেরর িহসাব িববরণী
তকরণ

[৫.৪.১] ণীত
বািষ ক িহসাব
িববরণী

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.২২ ৩১.০৩.২৩ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৯.২৩ ৩০.০৯.২৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৫:২১ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

আিম, সিচব, বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় িহসােব সিচব, বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APQN Asia Pacific Quality Network

২ BNQF Bangladesh National Qualifications Framework

৩ EQA External Quality Assessment

৪ HEI Higher Education Institution

৫ IQAC Institutional Quality Assurance Cell

৬ OBC Outcome-Based Curriculum

৭ QA Quality Assurance

৮ QAA, UK Quality Assurance Agency, UK

৯ িবএিস বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল

১০ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] উ িশায় অােিডেটশন িবষেয় উুকরণ কম শালা সকরণ [১.১.১] আেয়ািজত কম শালা অােিডেটশন িবভাগ কম শালার িচ, অংশহনকারীগেণর তািলকা এবং ছিব

[১.২] অাকােডিমক াােমর অােিডেটশন মানদ ও িনণ ায়ক
িতপালন শীষ ক িশণ

[১.২.১] আেয়ািজত িশণ অােিডেটশন িবভাগ িশেণর িচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা এবং ছিব

[১.৩] ফল িশণ-িশখন ও ায়ন শীষ ক িশণ [১.৩.১] আেয়ািজত িশণ অােিডেটশন িবভাগ িশণ িচ, অংশহনকারীগেণর তািলকা এবং ছিব

[১.৪] িশখনফল (Outcome) িভিক কািরলাম ণয়ন শীষ ক
িশণ

[১.৪.১] আেয়ািজত িশণ অােিডেটশন িবভাগ িশণ িচ, অংশহনকারীগেণর তািলকা এবং ছিব

[১.৫] কায়ািল অাের ও অােিডেটশন িবষেয় আজািতক
সিমনার আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত আজািতক
সিমনার

অােিডেটশন িবভাগ, িকউএ অা এনিকউএফ িবভাগ,
বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ, কাউিল
ও শাসন িবভাগ, অথ , পিরকনা ও আইিস িবভাগ

আজািতক সিমনােরর আমণপ, অানিচ,
অংশহণকারীগেণর তািলকা ও ছিব

[২.১] উ িশা িতােনর আইিকউএিস’র সমতা ির জ িনয়ািদ
িশণ

[২.১.১] আেয়ািজত িনয়ািদ িশণ িকউএ অা এনিকউএফ িবভাগ িশণ িচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা ও ছিব

[২.২] িবএনিকউএফ িতপালন িবষেয় িশণ
[২.২.১] আেয়ািজত িবএনিকউএফ
িতপালন িবষেয় িশণ

িশণ িচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা ও ছিব িশণ িচ, অংশহণকারীগেণর তািলকা ও ছিব

[৩.১] কায়ািল অাের ও অােিডেটশন িবষেয় গেবষণা াব
আান

[৩.১.১] িনিদ  ছেক আািয়ত গেবষণা
াব

বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ, গেবষণা াব/িবির কিপ

[৩.২] কায়ািল অাের ও অােিডেটশন িবষেয় গেবষণা সাদন [৩.২.১] সািদত গেবষণা বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ, সািদত গেবষণার িতেবদেনর কিপ

[৪.১] আজািতক পয ােয় হণেযা কায়ািল অাের নটওয়াক ও
অােিডেটশন এেজির সােথ মতামত িবিনময়

[৪.১.১] মতামত িবিনময় বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ, ই-মইেলর কিপ

[৪.২] আজািতক পয ােয় কায়ািল অাের এবং অােিডেটশন
িবষয়ক কনফাের/ওয়াকশেপ অংশহণ

[৪.২.১] আজািতক সিমনার ও
কনফােরে অংশহণ

বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ,
কনফাের/ওয়াকশেপর আমণপ এবং সরকাির
আেদেশর কিপ

[৫.১] কাউিেলর ২০২১-২২ অথ  বছেরর বািষ ক িতেবদন ণ ও কাশ [৫.১.১] িত বািষ ক িতেবদন
বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ;
কাউিল ও শাসন িবভাগ

িবএিসর বািষ ক িতেবদেনর কিপ

[৫.২] কাউিেলর ২০২৩ এর ডােয়ির ণ [৫.২.১] িত ডােয়ির
বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ;
কাউিল ও শাসন িবভাগ

ডােয়িরর কিপ

[৫.৩] কাউিেলর ২০২৩ এর ড কােলার ণ [৫.৩.১] িত ড কােলার
বিহ: সক, গেবষণা, মানদ ও কাশনা িবভাগ;
কাউিল ও শাসন িবভাগ

ড কােলােরর কিপ

[৫.৪] ২০২১-২২ অথ  বছেরর িহসাব িববরণী তকরণ [৫.৪.১] ণীত বািষ ক িহসাব িববরণী অথ , পিরকনা ও আইিস িবভাগ কাউিেলর ২০২১-২২ অথ  বছেরর িহসাব িববরণীর কিপ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


