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বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন 

আগারগ�ও, �শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশেনর ২০২২-২০২৩ অথ �বছেরর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া�

১ম সভার কায �িরররণীঃ

সভাপিত
�েফসর ড. �হা�দ আলমগীর 

 সদ� ও আ�ায়ক, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস
সভার তািরখ ০৩/০৮/২০২২ ি�
সভার সময় িবকাল ৩:০০ টা
�ান সভা ক� (৬� তলা), ইউিজিস ভবন, ঢাকা।
উপি�িত পতাকা-ক

সভার ��েত সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকলেক �াগত জানান। িতিন সভার কায ��ম �� করার জ� কিমশেনর ইেনােভশন �েমর সদ�-সিচব ও

�ফাকাল-পেয়� এবং িসিনয়র সহকারী পিরচালক জনাব রিবউল ইসলামেক িনেদ �শ �দান কেরন। 

সদ�-সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ এ ৫০ ন�েরর কায ��ম রেয়েছ যার কম �স�াদন �চক, একক, মান

ও ল��মা�া ম�ীপিরষদ িবভাগ ক��ক িনধ �ািরত। কম �পিরক�নায় বিণ �ত সকল কায ��ম বা�বািয়ত হেল ৫০ ন�র অ��াৎ ১০০% কাজ স�� হেব এবং এই ৫০

ন�র অজ�েনর জ� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ)-�ত ওেয়েটজ �� হেব ১০ ন�র। �তরাং �িত� কায ��ম বা�বায়েনর লে�� কায ��ম �হণ করা
আব�ক। আেলাচ��চী অ�যায়ী িব�ািরত আেলাচনা হয় এবং সব �স�তভােব িস�া� �হীত হয়।

আেলাচ��চী ০১। কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর বািষ �ক অজ�ন পয �ােলাচনা ।

িস�া�:  কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ বািষ �ক অজ�ন শতভাগ হওয়ায় কিম�’র সকল স�� ধ�বাদ �াপন করা হয় এবং

ভিব�েত এধারা অ�াহত রাখার লে�� কিম�’র সকল সদ�েক স�িলতভােব কাজ করার িস�া� �হীত হয়।

আেলাচ��চী ০২।  কিমশেনর আওতাধীন পাবিলক িব�িব�ালয়স�েহর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর বািষ �ক অজ�ন ��ায়ন িবষেয়

আেলাচনা।
িস�া�: কিমশেনর আওতাধীন পাবিলক িব�িব�ালয়স�েহর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর বািষ �ক অজ�ন ��ায়েণর লে�� িনে�া�ভােব

৫(প�চ) সদ�িবিশ� এক� উপ-কিম� গঠন করার িস�া� �হীত হয়:

১) ড. �ফরেদৗস জামান

সিচব, ইউিজিস
আ�ায়ক

২) ড. এ �ক এম শাম�ল আেরিফন 

পিরচালক, জনসংেযাগ ও ত� অিধকার িবভাগ ও সদ�, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস
সদ�

৩) জনাব �মাহা�দ মাক��র রহমান �ইঁয়া 

পিরচালক, আইএমিস� িবভাগ ও ইেনােভশন অিফসার, ইউিজিস
সদ�

৪) জনাব �মা. �গালাম দ�গীর 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক, পাবিলক িব�িব�ালয় �ােনজেম� িবভাগ এবং িবক� �ফাকাল-পেয়�  (ইেনােভশন),
ইউিজিস

সদ�
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৫) জনাব রিবউল ইসলাম 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক, অথ � ও িহসাব িবভাগ এবং সদ�-সিচব ও �ফাকাল-পেয়� (ইেনােভশন), ইউিজিস
সদ�-সিচব

আেলাচ��চী ০৩। ৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায় �কি�য় অ�েল িবষয়িভি�ক কম �শালা আেয়াজন িবষেয় আেলাচনা।

িস�া�: �সে��র’ ২০২২ মােসর �থম স�ােহ �দেশর �ক�ীয় অ�েলর িনে�বিণ �ত ১০� িব�িব�ালেয়র ০৩ জন কের �িতিনিধ (উপাচায �/উপ� �� �িতিনিধ,
ইেনােভশন �ম �ধান ও ইেনােভশন �ফাকাল পেয়�) ও আেয়াজক িব�িব�ালেয়র সংি�� অ�ষেদর িডন, �রিজ�ার ও পিরচালকগণ-২০জন এবং কিমশেনর

কম �কত�ােদর সম�েয়র ৫৫ জন �িতিনিধ িনেয় ‘৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল� �মাকােবলায় করণীয়’ িবষয়িভি�ক এক� কম �শালা ঢাকা িব�িব�ালয়

অথবা �শেরবাংলা �িষ িব�িব�ালেয় আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়:

�িমক িব�িব�ালেয়রনাম �িত�ার �মা�সাের 

০১ ঢাকা িব�িব�ালয়, ঢাকা ০১
০২ বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালয়, ঢাকা ০৪
০৩ জাহা�ীরনগর িব�িব�ালয়, ঢাকা ০৬
০৪ ব�ব� �শখ �িজব �মিডেকল িব�িব�ালয়, শাহবাগ, ঢাকা ১২
০৫ �শের বাংলা �িষ িব�িব�ালয়, �শের বাংলানগর, ঢাকা ১৭
০৬ জগ�াথ িব�িব�ালয়, সদরঘাট, ঢাকা ২৩
০৭ বাংলােদশ ইউিনভািস �� অব �েফশনালস, িমর�র �সনািনবাস, ঢাকা ৩১
০৮ বাংলােদশ �ট�টাইল িব�িব�ালয়, �তজগ�ও, ঢাকা ৩৩
০৯ ইসলািম আরিব িব�িব�ালয়, �মাহা�দ�র, ঢাকা ৩৭
১০ ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান িডিজটাল ইউিনভািস ��, গাজী�র ৪১

আেলাচ��চী ০৪। ৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল� �মাকােবলায় আইন/পিলিস/কম �পিরক�না �ণয়ন িবষেয় আেলাচনা। 

িস�া�: ৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল� �মাকােবলায় আইন/পিলিস/কম �পিরক�না �ণয়ন লে�� িনে�া�ভােব ৫(প�চ) সদ�িবিশ� এক� উপ-কিম� গঠণ

করার িস�া� �হীত হয়:

১) জনাব �মাহা�দ মাক��র রহমান �ইঁয়া 

পিরচালক, আইএমিস� িবভাগ ও ইেনােভশন অিফসার 
আ�ায়ক

২) জনাব তাহিমনা রহমান 

িসে�ম এনািল�, আইএমিস� িবভাগ ও সদ�, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস 
সদ�-সিচব

৩) �েকৗশলী �মাহা�দ িজয়াউর রহমান 

উপ-পিরচালক, িরসাচ � সােপাট � এ� পাবিলেকশন িবভাগ ও সদ�, ইেনােভশন �ম
সদ�

৪) জনাব �মা. �গালাম দ�গীর 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক,  পাবিলক িব�িব�ালয় �ােনজেম� িবভাগ এবং িবক� �ফাকাল-
পেয়� (ইেনােভশন)

সদ�

৫) �িতিনিধ, আইিস� িডিভশন সদ�

আেলাচ��চী ০৫। কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২২-২৩ বা�বায়েন করণীতা স��েক আেলাচনা ও িস�া� �হণ।

িস�া�: িব�ািরত আেলাচনা �শেষ উপি�ত সকল স�েসর স�িত�েম িনেমা� িস�া� �হীত হয়:
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কম �স�াদন

�চক

ল��
মা�া
২০২
২-২০
২৩

িস�া�

বা�বা
য়েনর
স�া�
তািরখ

১ ২ ৩ ৪

[১.১.১] �সবা সহিজকরণ/
িডিজটাইেজশেনর মা�েম
��নতম এক� উ�াবনী ধারণা
বা�বািয়ত

০৪/০
৫/২০
২৩

কিমশেনর কম �কত�ােদর �িশ�েণর মা�েম আইিডয়া �ড়া�করণ এবং কিমশন �থেক তা
বা�বায়েনর িস�া� �হীত হয়।

মাচ �’২
০২৩

[১.২.১] ইতঃ�েব � বা�বািয়ত
উ�াবনী ধারণা, সহিজ�ত ও
িডিজটাইজ�ত �সবার ডাটােবজ
��ত�ত

১৩/১
০/২০
২২

সংি�� িবষেয় িনেমা�ভােব এক� উপ-কিম� গঠণ করার িস�া� �হীত হয়:

১
)

�েকৗশলী �মাহা�দ িজয়াউর রহমান

উপ-পিরচালক, িরসাচ � সােপাট � এ� পাবিলেকশন িবভাগ ও সদ�, ইেনােভশন �ম
আ�ায়

ক

২
)

জনাব �মৗিল আজাদ 

উপ-পিরচালক, পাবিলক িব�ঃ �ােনজেম� িবভাগ ও সদ�, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস
 

৩
)

জনাব �হা�দ মা�দ �হােসন উপ-পিরচালক, �জনােরল সািভ �েসস, এে�ট এ�

ইি�জিনয়ািরং িবভাগ ও সদ�, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস সদ�

৪
)

জনাব রিবউল ইসলাম 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক, অথ � ও িহসাব িবভাগ এবং সদ�-সিচব ও �ফাকাল-
পেয়� (ইেনােভশন), ইউিজিস

 

৫
)

জনাব �মাঃ ইমরান �হােসন

সহকারী পিরচালক (ত�), জনসংেযাগ ও ত� অিধকার িবভাগ ও সদ�, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস

সদ�-
সিচব

৩০/০
৯/২০
২২

[১.২.২] ইতঃ�েব � বা�বািয়ত
উ�াবনী ধারণা, সহিজ�ত ও
িডিজটাইজ�ত �সবাস�হ চা��ত

০৪/০
৫/২০
২৩

৩০/০
৩/২০
২৩

[১.৩.১] ই-ফাইেল �নাট
িন�ি��ত 

৮৫
%

আইএমিস� িবভাগ �থেক �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর িস�া� �হীত হয়।
৯০%

[১.৪.১] ৪থ � িশ� িব�েবর স�া�
চ�ােল� �মাকােবলায় আইন/
পিলিস/কম �পিরক�না �ণীত

৩১/১
০/২০
২২

সংি�� িবষেয় আেলাচ��চী-৪ এর িস�া� �মাতােবক ��ািবত উপ-কিম� গঠণ কের �েয়াজনীয়
কায ��ম �হণ করা �যেত পাের। 

৩০/০
৯/২০
২২

[১.৪.২] ৪থ � িশ� িব�েবর স�া�
চ�ােল� �মাকােবলায়
িবষয়িভি�ক কম �শালা আেয়ািজত

২

ক) �ক�ীয় অ�েলর ১০� িব�িব�ালয় ও কিমশেনর �িতিনিধেদর িনেয় ৪থ � িশ� িব�েবর স�া�
চ�ােল� �মাকােবলায় িবষয়িভি�ক ১� কম �শালা �সে��র’ ২০২২ মােসর �থম স�ােহ ঢাকা
অথবা �শেরবাংলা �িষ িব�িব�ালেয় আেয়াজন করার িস�া� �হীত হয়।
খ) অ�� ঢাকার বাইের �যেকান িবভাগীয় শহের আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়।

�সে�
�র’

২০২২
�ফ�
য়াির’
২০২৩
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কম �স�াদন

�চক

ল��
মা�া
২০২
২-২০
২৩

িস�া�

বা�বা
য়েনর
স�া�
তািরখ

১ ২ ৩ ৪

[২.১.১] ত� বাতায়েন সকল
�সবা ব� হালনাগাদ�ত

৪

কিমশেনর ত� বাতায়েনর সকল �সবা ব� �িত ��মািসেক 
��নতম ১ বার কের �মাট ৪(চার) বার হালনাগাদ করার �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� কিমশেনর
আইএমিস� িবভােগর অিতির� পিরচালক ও ইেনােভশন �েমর সদ� জনাব তাহিমনা রহমানেক
দািয়� �দান করার িস�া� �হীত হয়।

২৯/০
৯/২০
২২

২৯/১
২/২০
২২

৩০/০
৩/২০
২৩

২৯/০
৬/২০
২৩

[২.২.১] কম �পিরক�না বা�বায়ন
সং�া� �িশ�ণ আেয়ািজত 

৪
কিমশন ও িব�িব�ালেয়র কম �কত�ােদর িনেয় �জানিভি�ক �দেশর ৫� �জােন সং��-খ কম ��চী
অ�যািয় ৫(পা�)� �িশ�ণ আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়।

�সে�
�র’২
০২২
নেভ�
র’২০
২২

জা�য়া
ির’২৩
মাচ �’২
০২৩

�ম’২০
২৩

[২.২.২]ই-গভ��া� কম �পিরক�না
বা�বায়েনর জ� বরা��ত অথ �
�িয়ত

৮০
%

২০২২-২০২৩ অথ �বছের ইেনােভশন খােত বরা��ত ৮০.০০ ল� টাকা এর ��নতম ৮০% অথ �
ইেনােভশন সঙি�� খােত �েয়র িস�া� �হীত হয়।  -

[২.২.৩] কম �পিরক�নার
বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা
সং�া� সভা আেয়ািজত

৪ �িত ��মািসেক ��নতম ১� কের �মাট ৪(চার)� সভা আেয়াজেনর িস�া� �হীত হয়।

আগ�’
২২

অে�া
বর’২

২
জা�য়া
ির’২৩
এি�ল
’২৩

[২.২.৪] কম �পিরক�নার
অধ �বািষ �ক �-��ায়ন �িতেবদন
মি�পিরষদ িবভােগ/ ঊ��তন
ক��পে�র িনকট ��িরত

 
১৫/০
১/২০
২৩

িনধ �ািরত তািরেখর �েব �ই মা�িমক ও উ�িশ�া িবভােগ কম �পিরক�নার অধ �বািষ �ক �-��ায়ন
�িতেবদন ��রেণর িস�া� �হীত হয়।।

১০/০১
/২০২

৩

[২.২.৫] �দেশ/িবেদেশ বা�বািয়ত
��নতম এক� উে�াগ
পিরদশ �ন�ত

৩১/০
৫/২০
২৩

িবেদশ গমেন সরকােরর িনেশধা�া �ত�াহার করা হেল �েব �র �হণ�ত িবেদেশ বা�বািয়ত উে�াগ
পিরদশ �েনর পিরক�না অ�যায়ী �িগত�ত কম ��িচ �িতপালন করার এবং িনেশধা�া �ত�াহার করা
না হেল �দেশর অভ��ের িবিভ� িব�িব�ালয়/�িত�ান ক��ক বা�বািয়ত উে�াগ পিরদশ �ন করার
িস�া� �হীত হয় ।

এি�ল
’২৩
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কম �স�াদন

�চক

ল��
মা�া
২০২
২-২০
২৩

িস�া�

বা�বা
য়েনর
স�া�
তািরখ

১ ২ ৩ ৪

   

আেলাচ��চী ০৬। িবিবধ।

আেলাচনা: কিমশেনর ২০২১-২০২২ অথ �বছেরর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� ১ম সভার ১(খ) িস�া�

�মাতােবক কিমশেনর �য িবভাগস�হ ৮০% এর অিধক সং�াক ই-নিথ িন�ি� করেবন �সসব িবভােগর ম� �থেক এক বা একািধক িবভাগেক সফলতার

�ী�িত �দান ও �র�ত করার িবষেয় কিমশেনর �িত� িবভােগর হাড �নিথ ও ই-নিথ কায ��ম পয �ােলাচনা করা হয়। 

িস�া�: কিমশেনর ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না ২০২১-২২ এর ই-নিথ কায ��ম বা�বায়েনর অ◌ংশ িহেসেব কিমশেনর িনেমা� ২(�ই)� িবভাগেক

২০২১-২২ অথ �বছের ১০০% �নাট ই-নিথর মা�েম স�� করার জ� সফলতার �ী�িত/�র�ত করার িস�া� �হীত হয়:

�িমক িবভােগর নাম ই-নিথেত িন���ত �নােটর শতকরা হার

১)  �বসরকারী িব�িব�ালয় িবভাগ ১০০%
২) ��ােটিজক �ািনং, �কায়ািল� অ�ািসউের� িবভাগ ১০০%

 অত:পর আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার কাজ সমাি� �ঘাষণা কেরন।

সং�ি�: পতাকা-ক (4279/potrojariAttachmentRef/26337/0/8905),  পতাকা-খ

(4282/potrojariAttachmentRef/26337/0/8905)।

 
 

�েফসর ড. �হা�দ আলমগীর 
 

সদ� ও আ�ায়ক, ইেনােভশন �ম, ইউিজিস

�ারক ন�র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০৪.২২.৭৩ তািরখ: 
 

১৪ আগ� ২০২২

৩০ �াবণ ১৪২৯

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 ১) ইেনােভশন �ম, ইউিজিস

 
২) অিতির� পিরচালক / িসিনয়র আই� ইি�িনয়ার , ইনফরেমশন �ােনজেম�, কিমউিনেকশন এ� ��িনং অ�িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয়

ম�রী কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেটর ইেনােভশন বে� আপেলােডর অ�েরাধ করা হেলা)
 

৩) িপএস (উপ-সিচব), �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন
 ৪) ��া�ামার, আইিস� অিধশাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

 
৫) সহকারী সিচব, সদে�র দ�র, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন

 

https://ugc.nothi.gov.bd/4279/potrojariAttachmentRef/26337/0/8905
https://ugc.nothi.gov.bd/4282/potrojariAttachmentRef/26337/0/8905
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৬) �ি�গত কম �কত�া (িপ ও) , সিচবালয় ও �শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন

৭) নিথ, ইউিজিস
 

৮) মহানিথ, ইউিজিস
 

 
 

রিবউল ইসলাম 
 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক (অিতির� দািয়�)



 

কমিশনের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবে কি যপমরকল্পো ২০২২-২৩ এর কার্ যক্রি [২.২.১] মিাতানবক কি যপমরকল্পো বাস্তবায়ে সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রমশক্ষণ কি যসূচী 

ক্রমিক ম াে মবশ্বমবদ্যালনয়র সংখ্যা ও তামলকা 

প্রমতমেমি 

মভন্যু 

বাস্তবায়নের 

সম্ভাব্য তামরখ মবশ্বমবদ্যালয় ইউম মস মিাট 

০১ 

দমক্ষণ-

পমিিাঞ্চল 

ম াে 

৯টি  

ইসলািী/খুলো/পটুয়াখালী মবজ্ঞাে ও প্রযুমি/খুলো প্রনকৌশল ও প্রযুমি 

/র্নশার মবজ্ঞাে ও প্রযুমি/বঙ্গবন্ধু মশখ মুম বুর রহিাে মবজ্ঞাে ও 

প্রযুমি/বমরশাল/খুলো কৃমি/মশখ হামসো মিমিকুাল মবশ্বমবদ্যালয় 

২০ ে 

(মবশ্বমবদ্যালনয়র এমপএ 

ও ইনোনভশে ম াকাল-

পনয়ন্ট এবং আনয়া ক 

মবশ্বমবদ্যালনয়র 

অমতমরি-২ ে) 

৪ ে ২৪ ে 

কমিশে কর্তযপক্ষ 

কর্তযক মেি যারণ 

সানপনক্ষ দমক্ষণ-

পমিিাঞ্চল ম ানের 

একটি মবশ্বমবদ্যালয় 

মসনেম্বর’২০২২ 

 

০২ 

 

দমক্ষণাঞ্চল 

ম াে 

 

৯টি  

চট্টগ্রাি/চট্টগ্রাি প্রনকৌশল ও প্রযুমি/নোয়াখালী মবজ্ঞাে ও 

প্রযুমি/কুমিল্লা/চট্টগ্রাি মভনটমরোমর ও এমেম্যাল সাইনন্সস/রাঙ্গািাটি মবজ্ঞাে 

ও প্রযুমি/বঙ্গবন্ধু মশখ মুম বুর রহিাে মিমরটাইি/চট্টগ্রাি মিমিনকল/চাঁদপুর 

মবজ্ঞাে ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয় 

২০ ে 

(মবশ্বমবদ্যালনয়র এমপএ 

ও ইনোনভশে ম াকাল-

পনয়ন্ট এবং আনয়া ক 

মবশ্বমবদ্যালনয়র 

অমতমরি-২ ে) 

৪ ে ২৪ ে 

কমিশে কর্তযপক্ষ 

কর্তযক মেি যারণ 

সানপনক্ষ দমক্ষণাঞ্চল  

 ম ানের একটি 

মবশ্বমবদ্যালয় 

েনভম্বর’২০২২ 

০৩ 

উত্তর-

পমিিাঞ্চল 

ম াে 

১২টি  

বাংলানদশ কৃমি/শাহ ালাল মবজ্ঞাে ও প্রযুমি/বঙ্গবন্ধু মশখ মুম বুর রহিাে 

কৃমি/ঢাকা প্রনকৌশল ও প্রযুমি/ াতীয় কমব কা ী ে রুল ইসলাি/মসনলট 

কৃমি মবশ্বমবদ্যালয়/বঙ্গিাতা মশখ  ম লাতুনেছা মুম ব মবজ্ঞাে ও 

প্রযুমি/নশখ হামসো/মসনলট মিমিনকল/হমবগঞ্জ কৃমি/বঙ্গবন্ধু মশখ মুম বুর 

রহিাে/সুোিগঞ্জ মবজ্ঞাে ও প্রযুমি মবশ্বমবদ্যালয় 

২৬ ে 

(মবশ্বমবদ্যালনয়র এমপএ 

ও ইনোনভশে ম াকাল-

পনয়ন্ট এবং আনয়া ক 

মবশ্বমবদ্যালনয়র 

অমতমরি-২ ে) 

৪ ে ৩০ ে 

কমিশে কর্তযপক্ষ 

কর্তযক মেি যারণ 

সানপনক্ষ উত্তর-

পমিিাঞ্চল ম ানের 

একটি মবশ্বমবদ্যালয় 

 ান্যয়ামর’২৩ 

 

০৪ 

উত্তর-

পূব যাঞ্চল 

ম াে 

৯টি  

রা শাহী/হা ী মিাহাম্মদ দানেশ মবজ্ঞাে ও প্রযুমি/িাওলাো ভাসােী মবজ্ঞাে 

ও প্রযুমি/রা শাহী প্রনকৌশল ও প্রযুমি/পাবো মবজ্ঞাে ও প্রযুমি/নবগি 

মরানকয়া/রা শাহী মিমিনকল/রবীন্দ্র/বঙ্গবন্ধু মশখ মুম বুর রহিাে 

অুামভনয়শে অুান্ড অুানরানেস মবশ্বমবদ্যালয় 

২০ ে 

(মবশ্বমবদ্যালনয়র এমপএ 

ও ইনোনভশে ম াকাল-

পনয়ন্ট এবং আনয়া ক 

মবশ্বমবদ্যালনয়র 

অমতমরি-২ ে) 

৪ ে ২৪ ে 

কমিশে কর্তযপক্ষ 

কর্তযক মেি যারণ 

সানপনক্ষ উত্তর-

পূব যাঞ্চল ম ানের 

একটি মবশ্বমবদ্যালয় 

িাচ য’২০২৩ 

 

০৫ 
মকমন্দ্রয় 

ম াে 

১২টি 

ঢাকা/বাংলানদশ প্রনকৌশল/ াহাঙ্গীরেগর/ াতীয়/বাংলানদশ উন্মুি/বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুম ব মিমিনকল/মশনরবাংলা কৃমি/ গোথ/বাংলানদশ ইউমেভামস যটি অব 

প্রন শোলস/বাংলানদশ মটক্সটাইল/ইসলামি আরমব/বঙ্গবন্ধু মশখ মুম বুর 

রহিাে মিম টাল ইউমেভামস যটি 

২৬ ে 

(মবশ্বমবদ্যালনয়র এমপএ 

ও ইনোনভশে ম াকাল-

পনয়ন্ট এবং আনয়া ক 

মবশ্বমবদ্যালনয়র 

অমতমরি-২ ে) 

৪ ে ৩০ ে 

কমিশে কর্তযপক্ষ 

কর্তযক মেি যারণ 

সানপনক্ষ মকমন্দ্রয় 

ম ানের একটি 

মবশ্বমবদ্যালয় 

মি’২০২৩ 
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