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২৯ ফা ন ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশেনর ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২০২২ এর [১.১.১]
কায েম এক  ন ন উ াবনী ধারণা বা বায়েনর ল মা া রেয়েছ। উ  কায ম  বা বায়েনর জ
কিমশেনর বসরকারী িব িব ালয় িবভাগ থেক া  িনে া  উ াবনী ধারণা  কিমশেনর ইেনােভশন ম
ক ক যাচাই-বাছাই কের কিমশন ক প  ক ক হণ বক বা বায়ন করা হেয়েছ:

িমকিমক উ াবেনরউ াবেনর   িশেরানামিশেরানাম অথবছরঅথবছর

১১ )
বসরকাির িব িব ালেয়র 

িশ াথ েদর ইউিনক পিরিচিত 
ন র

২০২১২০২১-২০২২২০২২

সং ি :উ াবনী উে াগ বা বায়েণর েসস াপ।

১৪-৩-২০২২
মাহা দ মাক র রহমান ইঁয়া

পিরচালক (ইনফরেমশন ােনজেম ,
কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ)

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব (অিতির  দািয় ), বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক ও উ  িশ া
িবভাগ

ন র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০২.২১.১৮/১(৭) তািরখ: ২৯ ফা ন ১৪২৮
১৪ মাচ ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক ( বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ), বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
২) উপ-পিরচালক/ িসে ম এনািল , ইনফরেমশন ােনজেম  শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
(কিমশেনর ওেয়বসাইেট’র ইেনােভশন বে  আপেলােডর অ েরাধসহ)

১



৩) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৬) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৭) া ামার, আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

১৪-৩-২০২২
রিবউল ইসলাম

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির  দািয় )

২
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িাংস্থার নাম: বাাংলাদেশ ববশ্বববদ্যালয় মঞ্জুরী কবমশন 

ববভাগ/শাখা/েপ্তদরর নাম:  বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয় রেভাগ 

 

১। উদ্ভাবদনর বশদরানাম: বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়য়র রিক্ষার্থীয়ের ইউরিক পরররিরি িম্বর  

 
২। কীভাদব যাত্রা শুরু/পটভূবমিঃ  

 

বেসরকারর রেশ্বরেদ্যালয়য়র রিক্ষার্থীয়ের সিে যািাই রিয়য় জটিলিা েহুরেয়ির। রেয়িষ কয়র োরুল ইহসাি রেশ্বরেদ্যালয় ও 

আরও রকছু রেশ্বরেদ্যালয় সরকার েন্ধ কয়র বেয়ার পরও উচ্চ আোলয়ি স্থরগি আয়েি রিয়য় কায যক্রম পররিালিা কয়র। অয়িক 

বক্ষয়ে করমিয়ির অনুয়মােি ছাড়াই ো অিনুয়মারেি বরাগ্রাম খুয়ল সিে োরিয়জের খের রায়ই পরেকায় বেখা যায়, যা বেি 

রেব্রিকর। এছাড়াও, রকছু বেয়ি োাংলায়েয়ির রায় ৪০টি রেশ্বরেদ্যালয়য়ক কায়লা িারলকাভূক্ত কয়রয়ছ। যা বেয়ির উচ্চ রিক্ষা 

ব্যেস্থায় ভােমূরিয সাংকট সৃরি কয়রয়ছ।  

৩। পবরবর্তদনর শুরুর কথা অথবা এই উদদ্যাগ কী কী কল্যাণ বদয় আনদব বা এদনদ িঃ   

 

আমদেলা আকাদর িকল র্থ্য িাংরক্ষণ করা যাদব। শেদশর এবাং ববশ্ববািাদরর চাবিো ববদবচনায় বর্তমান এবাং ভববষ্যর্ 

ববদবচনায় গ্রাজুদয়দটর িাংখ্যা বনরূপণ করা যাদব। অনুদমাবের্ ববশ্বববদ্যালয়, শপ্রাগ্রাম এবাং আিন িাংখ্যার ববপরীদর্ ভবর্ত 

বনবিদর্র মাধ্যদম মানিম্মর্ বশক্ষা বনবির্ করা যাদব। বশক্ষাথীদের প্রর্ারণার িার্ শথদক রক্ষা করা যাদব। বশক্ষাথী 

শভবরবিদকশন এবাং িনে শভবরবিদকশন বনবির্ করা যাদব। ভববষ্যদর্ শকান ববশ্বববদ্যালয় শকান কারদণ বন্ধ িদয় শগদল 

বশক্ষাথীদের স্বাথ ত ও িনদের শভবরবিদকশন বনবির্ করা যাদব। িদব তাপবর ববধ বশক্ষাথীদের স্বাথ ত িাংরক্ষণ করা যাদব। 

 

৪। উপকারদভাগী বা অাংশীিদনর প্রবর্বিয়া/অনুভূবর্িঃ 

উচ্চ বশক্ষার িাবব তক মান উন্নয়ন, সু-িাংির্করণ ও উর্কর্ ত িাধদন ইউবনক আইবি গুরুত্বপূণ ত ভুবমকা পালন করদব। 
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৫ (ক) উদ্ভাবদনর পূদব তর প্রদিি ম্যাপ (Process Map):    

   

  P: শিবা গ্রিীর্া 

T: ১বেন 

  P: শিিপ্যাচ/শচয়ারম্যান েপ্তর 

T: ১বেন 

  P: শিিপ্যাচ/শচয়ারম্যান েপ্তর 

T: ১বেন 

  P: িবচব 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক (শবির: ববশ্ব:) 

T: ১বেন 

  P: অবর্: পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

শুরু 

 

আদবেন শপ্ররণ  

কবমশদন পত্র গ্রিণ  

 

শিিপ্যাচ শাখা/শচয়ারম্যান েপ্তর শথদক িবচব েপ্তদর শপ্ররণ  

িবচব েপ্তর শথদক শবিরকারী ববশ্বববদ্যালয় ববভাদগর পবরচালদকর 

েপ্তদর শপ্ররণ 

পবরচালদকর েপ্তর িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট িদর্ উপ-পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ বিবনয়র িিকারী পবরচালক/িিকারী 

পবরচালক/ প্রশািবনক কম তকর্তার বনকট শপ্ররণ 

ধাপ: ৪৩ টি 

P: ৩০ িন 

T: ৬১ বেন 

http://www.ugc.gov.bd/
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  P: বিবলাং অবিিার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: বিবলাং অবিিার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: অবর্বরক্ত পবরচালক 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক (শবির: ববশ্ব:) 

T: ১বেন 

  P: অবর্: পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: রিরলাং অরিসার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

যাচাই-বা াইবয়র জন্য সাংরিি রেশ্বরেদ্যালয়য়য়র রিকট বররয়ির 

লয়ক্ষ িরর্থসহ খসড়াপে উপস্থাপি 

বিবনয়র িিকারী পবরচালক/িিকারী পবরচালবকর বনকট িদর্ উপ-

পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর িদর্ পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

 

পবরচালক কর্তযক খসড়াপে অনুয়মােি ও স্বাক্ষর 

পবরচালদকর েপ্তর িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট িদর্ উপ-পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ বিবনয়র িিকারী পবরচালক/িিকারী 

পবরচালক/ প্রশািবনক কম তকর্তার বনকট শপ্ররণ 

পত্র ববর্রদণর িন্য পত্র ববর্রণ শাখায় শপ্ররণ 

http://www.ugc.gov.bd/
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  P: শিিপ্যাচ শাখা 

T: ১বেন 

  P: সাংরিি রেশ্বরেদ্যালয় 

T: ১৫ বেন 

  P: শিিপ্যাচ/শচয়ারম্যান েপ্তর 

T: ১বেন 

  P: শিিপ্যাচ/শচয়ারম্যান েপ্তর 

T: ১বেন 

  P: িবচব 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক (শবির: ববশ্ব:) 

T: ১বেন 

  P: অবর্: পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: বিবলাং অবিিার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

পত্র ববর্রণ  

রেশ্বরেদ্যালয় বর্থয়ক িথ্য যািাই োছাইপূে যক করমিয়ি বররি 

কবমশদন পত্র গ্রিণ  

 

শিিপ্যাচ শাখা/শচয়ারম্যান েপ্তর শথদক িবচব েপ্তদর শপ্ররণ  

িবচব েপ্তর শথদক শবিরকারী ববশ্বববদ্যালয় ববভাদগর পবরচালদকর 

েপ্তদর শপ্ররণ 

পবরচালদকর েপ্তর িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট িদর্ উপ-পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ বিবনয়র িিকারী পবরচালক/িিকারী 

পবরচালক/ প্রশািবনক কম তকর্তার বনকট শপ্ররণ 

র্থ্য-উপাত্ত যাচাই-বা াইপূে যক রসদ্ধায়ের জন্য িরর্থ উপস্থাপি 

http://www.ugc.gov.bd/
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  P: বিবলাং অবিিার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: অবর্বরক্ত পবরচালক 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক 

T: ১বেন 

  P: িেস্য 

T: ১বেন 

 

 

 

 P: শচয়ারম্যান মদিােয় 

T: ২ বেন 

  P: বপএিটু শচয়ারম্যান 

T: ১বেন 

  P: িেস্য মদিােয় 

T: ১বেন 

বিবনয়র িিকারী পবরচালক/িিকারী পবরচালবকর বনকট িদর্ উপ-

পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর িদর্ পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

 

পবরচালক কর্তযক িেস্য মদিােদয়র বনকট শপ্ররণ 

িেস্য মদিােদয়র বনকট িদর্ শচয়ারম্যান মদিােদয়র বনকট শপ্ররণ 

িেস্য মদিােদয়র বনকট শথদক পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

বিদ্ধান্ত গ্রিণ  

শচয়ারম্যান মদিােদয়র বনকট শথদক িেস্য মদিােদয়র বনকট শপ্ররণ 

http://www.ugc.gov.bd/
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  P: পবরচালক (শবির: ববশ্ব:) 

T: ১বেন 

  P: অবর্: পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: বিবলাং অবিিার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: অবর্বরক্ত পবরচালক 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক 

T: ১বেন 

  P: রিরলাং অরিসার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

পবরচালদকর েপ্তর িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট িদর্ উপ-পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ বিবনয়র িিকারী পবরচালক/িিকারী 

পবরচালক/ প্রশািবনক কম তকর্তার বনকট শপ্ররণ 

খিড়াপত্র প্রস্তুর্ ও অনুদমােদনর িন্য উপ-পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর িদর্ পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

 

পবরচালক কর্তযক খসড়াপে অনুয়মােি ও স্বাক্ষর 

পবরচালদকর বনকট শথদক বিবলাং অবিিাদরর বনকট শপ্ররণ 

পত্র ববর্রদণর িন্য পত্র ববর্রণ শাখায় শপ্ররণ 

http://www.ugc.gov.bd/
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  P: শিিপ্যাচ শাখা 

T: ১বেন 

  T: ৩ বেন 

 

 

 

 

 

খ) উদ্ভােয়ির পয়রর প্রদিি ম্যাপ (Process Map):   

   

  P: শিিপ্যাচ/সরিে েপ্তর 

T: ১বেন 

  P: সরিে েপ্তর 

T: ১বেন 

  P: পবরচালক (শবির: ববশ্ব:) 

T: ১বেন 

  P: রিরলাং অরিসার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

পত্র ববর্রণ  

শিবা গ্রিীর্া কর্ততক পত্র গ্রহি 

 

বিষ 

 

 

শুরু 

 

আদবেন গ্রিণ  ও সরিে েপ্তয়র বররি 

িবচব েপ্তর শথদক শবিরকারী ববশ্বববদ্যালয় ববভাদগর পবরচালদকর 

েপ্তদর শপ্ররণ 

শবিরকারী ববশ্বববদ্যালয় ববভাদগর পবরচালদকর েপ্তর িদর্ রিরলাং 

অরিসায়রর বনকট শপ্ররণ 

সরেরাহকৃি র্থ্য-উপাত্ত ইউরিক আইরির সায়র্থ যাচাইপূে যক 

খসড়াপেসহ িরর্থ উপস্থাপি ও উপ-পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

ধাপ: ৯ টি 

P: ৬ িন 

T: ৭ বেন 

http://www.ugc.gov.bd/
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  P: উপ-পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১/২ বেন 

  P: অরিিঃ পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১/২বেন 

  P: পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১ বেন 

  P: পবরচালক (শব:বব:) 

T: ১বেন 

  P: রিরলাং অরিসার (শব:বব:) 

T: ১বেন 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপ-পবরচালদকর বনকট িদর্ অবর্বরক্ত পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

পবরচালদকর িদর্ রিরলাং অরিসায়রর বনকট শপ্ররণ 

অবর্বরক্ত পবরচালদকর িদর্ পবরচালদকর বনকট শপ্ররণ 

বিদ্ধান্ত গ্রিণ  ও স্বাক্ষর রোি 

বিষ 

 

 

পে জারর 

http://www.ugc.gov.bd/
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গ) TCV (Time, Cost & Visit) অনুিাদর ববদ্যমান ও প্রস্তাববর্ পদ্ধবর্র তুলনািঃ  

 

 উদ্ভাবদনর পূদব তর অবস্থা উদ্ভাবদনর পদরর অবস্থা 

িময় (বেন/ঘন্টা) ৬১ কম তবেবি ৭ কম তবেবি 

খরচ (নাগবরক ও 

অবিদির) 

৫ হাজার (গয়ড় জিররি) ০০ 

যার্ায়ার্ ৫ বার ০ বার 

ধাপ ৪৩ টি ৯টি  

িনবল ২৫ জি ৬ িন 

োবখলীয় কাগিপত্র ১ ধরয়ির (আয়েেি পে) ২ ধরয়ির (আয়েেি পে ও সিে/িম্বরপে)  

অন্যান্য সিে যািাই, অনুয়মারেি 

বরাগ্রায়মর আসি সাংখ্যার 

রেপরীয়ি ভরিয রিরিি  

করার বকাি মাপকাঠি বিই।  

• শবিরকাবর ববশ্বববদ্যালদয়র বশক্ষাবথ তদের ইউবনক 

পবরবচবর্ নম্বর সৃিদনর মাধ্যদম আমদেলা আকাদর 

িকল র্থ্য িাংরক্ষণ করা িম্ভব।  

• শেদশর এবাং ববশ্ববািাদরর চাবিো ববদবচনায় 

বর্তমান এবাং ভববষ্যর্ ববদবচনায় গ্রাজুদয়দটর 

িাংখ্যা বনরূপণ করা যাদব। 

•  অনুদমাবের্ ববশ্বববদ্যালয়, শপ্রাগ্রাম এবাং আিন 

িাংখ্যার ববপরীদর্ ভবর্ত বনবিদর্র মাধ্যদম 

মানিম্মর্ বশক্ষা বনবির্ করা যাদব। 

•  বশক্ষাথীদের প্রর্ারণার িার্ শথদক রক্ষা করা 

যাদব।  

• বশক্ষাথী শভবরবিদকশন এবাং িনে শভবরবিদকশন 

বনবির্ করা যাদব। 

•  ভববষ্যদর্ শকান ববশ্বববদ্যালয় শকান কারদণ বন্ধ 

িদয় শগদল বশক্ষাথীদের স্বাথ ত ও িনদের 

শভবরবিদকশন বনবির্ করা যাদব।  

• িদব তাপবর ববধ বশক্ষাথীদের স্বাথ ত িাংরক্ষণ করা 

যাদব।  
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৬। উদ্ভাবক ও বাস্তবায়ন টিম: 

 

িেস্য/িেস্যদের নাম ও ঠিকানা   বব 

প্রদিির ি. ববশ্ববিৎ চন্দ 

িেস্য  

বাাংলাদেশ ববশ্বববদ্যালয় মঞ্জুরী কবমশন 
 

িনাব শমা: ওমর িারুখ 

পবরচালক 

শবিরকাবর ববশ্বববদ্যালয় ববভাগ, ইউবিবি   
 

িনাব শমািঃ শবরফুল ইিলাম 

বিবনয়র িিকারী পবরচালক 

শবিরকাবর ববশ্বববদ্যালয় ববভাগ, ইউবিবি 
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