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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ বফশ্ববফদ্যারয় ভঞ্জুযী কবভন 

www.ugc.gov.bd 

 
 

 

১.১) রুকল্প (Vision) 

ভানম্মত উচ্চবক্ষা ব্যফস্থানা।  

 

১.২) অববরক্ষয (Mission)  
 

ফাাংরাদদদয উচ্চবক্ষা প্রবতষ্ঠানমূদ সুান ও ব্যফস্থানা উন্নয়দয়য ভাধ্যদভ উচ্চবক্ষা ও উদ্ভাফনী গদফদলণায় উৎকল ষতা অজষন, টেকই আথ ষ-াভাবজক উন্নয়ন 

ও জ্ঞান বববিক অথ ষনীবত গদে তুরদত বফশ্ববফদ্যারয়মূদক াবফ ষক সুবফধা প্রদান বনবিত কযা। 
 

২. প্রতিশ্রুি সফা মূ:  

 

২.১) নাগতযক সফা : 

µ. bs ‡mevi bvg †mev cÖ`vb c×wZ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ Ges 
cÖvwß¯’vb 

†mevi g~j¨ Ges 
cwi‡kva c×wZ 

†mev cÖ`v‡bi mgqmxgv `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v (bvg, c`ex, †dvb 
b¤^i I B-‡gBj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  
তথ্য অবধকায আইদনয আওতায় 

নাগবযকদদয তথ্য প্রদান      

২০ কভ ষবদফ, তথ্য প্রদাদন একাবধক 

ইউবনে থাকদর ৩০ কভ ষবদফ। 
বনধ ষাবযত পযভ 

ওদয়ফাইে ও 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ষকতষায টেস্ক 

প্রবত পৃষ্ঠা ২.০০ োকা এফাং 

বকছু বকছু টক্ষদে টমৌবিক 

মূল্য বনধ ষাযণ কযায সুদমাগ 

যদয়দে। নগদ, টেজাবয 

চারাদনয ভাধ্যদভ বনবদ ষষ্ট 

টকাদে জভা।  

টভাোঃ ইভযান টাদন, 

ববনয়য কাযী বযচারক 

জনাংদমাগ ও তথ্য অবধকায বফবাগ, ৬ষ্ঠ 

তরায় অবেেবযয়াদভয াদশ্বষ, টেবরদপান: 

৫৮১৬০২৭৬ 

ইদভইর: 

imran.dumcj@gmail.com 

 

http://www.ugc.gov.bd/
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2.  

নাগবযকদদয (গণভাধ্যভকভী, বক্ষক, 

বক্ষাথী, গদফলক ইতযাবদ) উচ্চবক্ষা 

ম্পবকষত চাবত তথ্য প্রদান 

তাৎক্ষবণক ও প্রদয়াজনভাবপক প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় 

টভাোঃ ইভযান টাদন, 

ববনয়য কাযী বযচারক 

জনাংদমাগ ও তথ্য অবধকায বফবাগ, ৬ষ্ঠ 

তরায় অবেেবযয়াদভয াদশ্বষ, টেবরদপান: 

৫৮১৬০২৭৬ 

ইদভইর: 

imran.dumcj@gmail.com 

 

3.  ইউবজব ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজফ টপদরাব 

 প্রবত ফেয বনবদ ষষ্ট ভদয় ইউবজব 

ওদয়ফাইদে ইউবজব ফঙ্গফন্ধু টখ 

মুবজফ টপদরাব নীবতভারা 

ার্কষরায/ টনাটি প্রকা এফাং 

নীবতভারা অনুমায়ী াংবিষ্ট   

বফশ্ববফদ্যারয়মূদ   োকদমাদগ ে 

টপ্রযণ; 

 বফশ্ববফদ্যারয় কর্তষক ভদনানীত 

বক্ষকদদয তথ্য টপ্রযণ; 

 কাম ষে প্রস্তুত এফাং চূোন্ত ভদনানয়দনয 

জন্য ভদনানয়ন কবভটি কর্তষক 

ভদনানয়ন প্রদান; 

 কাম ষবফফযণী অনুদভাদন ও চূোন্ত 

ভদনানয়ন প্রাপ্তদদয তাবরকা প্রকা 

(ইউবজব ওদয়ফাইে ও োকদমাদগ); 

 নীবতভারা অনুমায়ী টপদরায অনুকূদর 

ম্মানী োেকযণ। 

কর নদ ও জাতীয় 

বযচয়দেয অনুবরব, 

টপদরায ০১ কব াদাে ষ 

াইজ েবফ। 

 

ইউবজব ফঙ্গফন্ধু টখ মুবজফ 

টপদরাব নীবতভারা ও 

টনাটি ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd) 

ম্মাননা টফা ফক্স/ইউবজব 

বফন। 

বফনামূদল্য প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd  

 

 ভামুন ােওয়াযী 

কাযী বযচারক 

টভাফাইর: ০১৮১৬১৬৫৭৮৭ 

ইদভইর:  

mpatwaryugc@yahoo.com 

4.  

ইউবজব প্রদপযব 

 

 

 

 

 প্রবত ২ ফেয য য বনবদ ষষ্ট ভদয় 

ইউবজব ওদয়ফাইদে ইউবজব 

প্রদপযব নীবতভারা ার্কষরায/ 

টনাটি প্রকা এফাং নীবতভারা অনুমায়ী 

াংবিষ্ট   বফশ্ববফদ্যারয়মূদ   

োকদমাদগ ে টপ্রযণ; 

 বফশ্ববফদ্যারয় কর্তষক ভদনানীত 

বক্ষকদদয তথ্য টপ্রযণ; 

 কাম ষে প্রস্তুত এফাং চূোন্ত ভদনানয়দনয 

জন্য ভদনানয়ন কবভটি কর্তষক 

ভদনানয়ন প্রদান; 

 কাম ষবফফযণী অনুদভাদন ও চূোন্ত 

ভদনানয়ন প্রাপ্তদদয তাবরকা প্রকা 

(ইউবজব ওদয়ফাইে ও োকদমাটগ); 

 নীবতভারা অনুমায়ী টপদরায অনুকূদর 

ম্মানী োেকযণ। 

কর নদ ও জাতীয় 

বযচয়দেয অনুবরব, 

টপদরায ০১ কব াদাে ষ 

াইজ েবফ। 

 

ইউবজব প্রদপযব 

নীবতভারা ও টনাটি 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd) 

ম্মাননা টফা ফক্স/ইউবজব 

বফন। 

বফনামূদল্য প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

 

 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd  

 

 আকতায টবয 

কাযী বযচারক 

টভাফা: ০১৭১০৮২৩২৫৯ 

ইদভইর: akterperis@yahoo.com 

http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
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5.  

টযাদকয়া টচয়ায 

 

 প্রবত ২ ফেয য য বনবদ ষষ্ট ভদয় 

ইউবজব ওদয়ফাইদে টযাদকয়া টচয়ায 

নীবতভারা ার্কষরায/ টনাটি প্রকা 

এফাং নীবতভারা অনুমায়ী াংবিষ্ট   

বফশ্ববফদ্যারয়মূদ   োকদমাদগ ে 

টপ্রযণ; 

 বফশ্ববফদ্যারয় কর্তষক ভদনানীত 

বক্ষকদদয তথ্য টপ্রযণ; 

 কাম ষে প্রস্তুত এফাং চূোন্ত ভদনানয়দনয 

জন্য ভদনানয়ন কবভটি কর্তষক 

ভদনানয়ন প্রদান; 

 কাম ষবফফযণী অনুদভাদন ও চূোন্ত 

ভদনানয়ন প্রাপ্তদদয তাবরকা প্রকা 

(ইউবজব ওদয়ফাইে ও োকদমাদগ); 

 নীবতভারা অনুমায়ী টপদরায অনুকূদর 

ম্মানী োেকযণ। 

কর নদ ও জাতীয় 

বযচয়দেয অনুবরব, 

টপদরায ০১ কব াদাে ষ 

াইজ েবফ। 

 

ইউবজব প্রটপযব 

নীবতভারা ও টনাটি 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd) 

ম্মাননা টফা ফক্স/ইউবজব 

বফন। 

বফনামূদল্য প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

 

 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd  

 

 আকতায টবয 

কাযী বযচারক 

টভাফা: ০১৭১০৮২৩২৫৯ 

ইদভইর: akterperis@yahoo.com 

6.  

ইউবজব টাস্ট-েদটাযার টপদরাব  জাতীয় দদবনক বেকায়/ ইউবজব 

ওদয়ফাইদে কবভদনয নীবতভারা 

ার্কষরায/টনাটি প্রকা। এফাং 

নীবতভারা অনুমায়ী াংবিষ্ট 

বফশ্ববফদ্যারয়/কদরজ মূদ   

োকদমাদগ ে টপ্রযণ; 

 কাম ষে প্রস্তুত এফাং চূোন্ত ভদনানয়দনয 

জন্য ভদনানয়ন কবভটি কর্তষক 

ভদনানয়ন প্রদান; 

 কাম ষবফফযণী অনুদভাদন ও ভদনানীত 

টপদরাদদয তাবরকা প্রকা (ইউবজব 

ওদয়ফাইে ও োকদমাদগ); 

 নীবতভারা অনুমায়ী টপদরায অনুকূদর 

টপদরাবদয ম্মানী োেকযণ। 

বনধ ষাবযত পযদভ আদফদন, 

কর নদ ও জাতীয় 

বযচয়দেয অনুবরব, ০১ 

কব াদাে ষ াইজ েবফ ও 

ছুটিয অবপ আদদ। 

 

আদফদনপযভ, নীবতভারা ও 

টনাটি ইউবজব 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd) 

স্করাযব/টপদরাব টফা 

ফক্স/ ইউবজব বফন। 

বফনামূদল্য প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

 

 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd  

 

 আকতায টবয 

কাযী বযচারক 

টভাফা: ০১৭১০৮২৩২৫৯ 

ইদভইর: akterperis@yahoo.com 

7.  

ইউবজব বএইচবে টপদরাব 

 

 জাতীয় দদবনক বেকায়/ ইউবজব 

ওদয়ফাইদে কবভদনয নীবতভারা 

ার্কষরায/ টনাটি প্রকা। এফাং 

নীবতভারা অনুমায়ী াংবিষ্ট 

বফশ্ববফদ্যারয়/ কদরজ মূদ   

োকদমাদগ ে টপ্রযণ; 

 কাম ষে প্রস্তুত ও প্রাথবভক মাচাই- 

ফাোই কবভটিদত উস্থান; 

 চূোন্ত ভদনানয়দনয জন্য ভদনানয়ন 

কবভটি কর্তষক প্রাথীদদয াক্ষাৎকায 

গ্রণাদন্ত চূোন্ত ভদনানয়ন প্রদান; 

বনধ ষাবযত পযদভ আদফদন, 

কর নদ ও জাতীয় 

বযচয়দেয অনুবরব, 

টপদরা ও নবভবনয ০১ কব 

কদয াদাে ষ াইজ েবফ, 

৩০০ োকায জুবেবয়ার 

স্টযাদম্প টঘালণাে ও ছুটিয 

অবপ আদদ (প্রদমাজয 

টক্ষদে)। 

   

আদফদনপযভ, নীবতভারা, 

টনাটি, টমাগদানে ও 

ইউবজব ফযাফয 

২০০০/- োকা 

মূদল্যয ট-অে ষায 

আদফদনদেয দঙ্গ 

জভাকযণ। 

প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd  

 

 ভামুন ােওয়াযী 

কাযী বযচারক 

টফা: ০১৮১৬১৬৫৭৮৭ 

ইদভইর: 

mpatwaryugc@yahoo.com 

http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/


4 
 

 কাম ষবফফযণী অনুদভাদন ও চূোন্ত 

ভদনানয়ন প্রাপ্তদদয তাবরকা প্রকা 

(ইউবজব ওদয়ফাইে ও োকদমাদগ); 

 নীবতভারা অনুমায়ী টপদরায অনুকূদর 

টপদরাবদয ম্মানী োেকযণ। 

টঘালণাদেয নমুনা ইউবজব 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd) 

স্করাযব/ টপদরাব টফা 

ফক্স/ ইউবজব বফন। 

8.  

প্রধানভন্ত্রী স্বণ ষদক 

 

 বনধ ষাবযত ফেদয অনুলদ বববিক দফ ষাচ্চ 

নম্বয প্রাপ্ত বক্ষাথীদদয ভদনানয়দনয 

টক্ষদে প্রবত ফেয বনবদ ষষ্ট ভদয় 

ইউবজব ওদয়ফাইদে প্রধানভন্ত্রী 

স্বণ ষদক নীবতভারা ার্কষরায/ 

টনাটি প্রকা এফাং নীবতভারা 

অনুমায়ী াংবিষ্ট   বফশ্ববফদ্যারয়মূদ   

োকদমাদগ ে টপ্রযণ; 

 বফশ্ববফদ্যারয় কর্তষক ভদনানীত 

বক্ষাথীদদয তথ্যাবদ টপ্রযণ; 

 প্রাপ্ত আদফদনদেয প্রাথবভক মাচাই-

ফাোইকযণ; 

 কাম ষে প্রস্তুত এফাং চূোন্ত ভটনানয়দনয 

জন্য বস্টয়াবযাং কবভটিয বায় 

উস্থান ও ভদনানয়ন প্রদান; 

 ভদনানীত বক্ষাথী াংবিষ্ট 

বফশ্ববফদ্যারয় কর্তষদক্ষয জ্ঞাতাদথ ষ 

চূোন্ত ভদনানয়ন তাবরকা প্রকা; 

 অনুষ্ঠান সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয জন্য 

বফববন্ন উ-কবভটি বস্টয়াবযাং কবভটি 

গঠন; 

 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অনুদভাদন 

াদদক্ষ অনুষ্ঠান আদয়াজন। 

বনধ ষাবযত আদফদন পযভ 

কর নদে ও ভাকষবে 

এয অনুবরব, ১ কব 

াদাে ষ াইজ েবফ এফাং 

জাতীয় বযচয়দেয 

অনুবরব। 

 

আদফদন পযভ, নীবতভারা ও 

টনাটি ইউবজব 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd) 

ম্মাননা টফা ফক্স/ইউবজব 

বফন। 

বফনামূদল্য প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd 

 

 টভা: জবরুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টভাফা: ০১৭১৬৪০৯৬৯০ 

ইদভইর: jahirugc@ 

ugc.gov.bd 

 

 দয়দ আবু ফকয ববিক 

প্রাবনক কভ ষকতষা 

টভাফা: ০১৭১৮৯০৫৬২৮ 

ইদভইর: 

abakar581@gmail.com 

 

৯ ইউবজব টভধাবৃবি  প্রবত ফেয বনবদ ষষ্ট ভদয় ইউবজব 

ওদয়ফাইদে ইউবজব টভধাবৃবি 

নীবতভারা ার্কষরায /টনাটি প্রকা 

এফাং নীবতভারা অনুমায়ী াংবিষ্ট   

বফশ্ববফদ্যারয়মূদ   োকদমাদগ ে 

টপ্রযণ; 

 বফশ্ববফদ্যারয় কর্তষক ভদনানীত 
বক্ষাথীদদয তথ্যাবদ টপ্রযণ; 

 প্রাপ্ত আদফদনদেয প্রাথবভক মাচাই -

ফাোইকযণ এফাং নবথদত উস্থান; 

 কর্তষদক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ 

বফশ্ববফদ্যারয় ফযাফয বক্ষাথীদদয 

অনুকূদর ইউবজব টভধাবৃবিয 

বনধ ষাবযত পযদভ আদফদন, 

কর নদ  জাতীয় 

বযচয়দেয অনুবরব ও 

বক্ষাথীয ০১ কব াদাে ষ 

াইজ েবফ। 

 

আদফদন পযভ, নীবতভারা ও 

টনাটি ইউবজব 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd) 

স্করাযব/ টপদরাব টফা 

ফক্স /ইউবজব বফন। 

বফনামূদল্য প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

 

 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd  

 

 আকতায টবয 

কাযী বযচারক 

টভাফা: ০১৭১০৮২৩২৫৯ 

ইদভইর: 

akterperis@yahoo.com 

http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
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নীবতভারা অনুমায়ী  এককারীন অথ ষ 

োেকযণ। 

১০ বফদদব বেবগ্র ভতা বফধান 

 

 অনরাইদনয ভাধ্যদভ আদফদন 
প্রাবপ্ত/াংগ্র; 

 আদফদনকাযীয উবস্থবতদত ট -

অে ষায মূর াটি ষবপদকে ও াদ ষাে 

টববযবপদকন; 

 প্রাথবভক মাচাই - ফাোইকযণ এফাং 

কাম ষে প্রস্তুত; 

 বনবদ ষষ্ট ভয় অন্তয অন্তয বফদলজ্ঞ / 

ঈএচঅ উ-কবভটিয বায় উস্থান; 

 উ-কবভটিয সুা বযদয আদরাদক 

বস্টয়াবযাং কবভটিদত উস্থান এফাং 

চূোন্ত বদ্ধান্ত গ্রন; 

 কাম ষবফফযণী অনুদভাদন; 

 াটি ষবপদকে প্রস্তুত ও প্রদান। 

বনধ ষাবযত আদফদন পযভ, 

কর নদ এয অুনবরব, 

াদাদে ষয অনুবরব, অপায 

টরোয, কাবযর্করাভ ও বথব 

টায (প্রদমাজয টক্ষদে) 

অনরাইদন জভা বদদত টফ। 

 

অনরাইদন আদফদদনয রদক্ষয 

প্রদয়াজনীয়  নীবতভারা  

ইউবজব ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.gov.bd)   

বফদদব বেবগ্র ভতা 

বফধান/অনরাইদন আদফদন 

টফা ফক্স/ইউবজব বফন। 

ইউবজব ফযাফয 

২৫০০/- োকা 

মূদল্যয ট-অে ষায 

আদফদনদেয দঙ্গ 

জভা বদদত দফ। 

প্রবতবদন কার ৯:০০ ো 

টথদক বফকার ৫:০০ ো (ছুটিয 

বদন ব্যতীত) 

 

আদফদনপ্রাবপ্ত াদদক্ষ 

বনয়বভত বায কাম ষক্রভ 

বযচাবরত য় এফাং বস্টয়াবযাং 

কবভটিয বদ্ধাদন্তয উয 

াটি ষবপদকে প্রদান কযা দয় 

থাদক। 

 প্রদকৌরী টভাাম্মদ বজয়াউয যভান 

উবযচারক 

টেবরদপান: ৫৮১৬০২৩০ 

ইদভইর: ziaiut96@ugc.gov.bd 

 

 টভা: জবরুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টভাফা: ০১৭১৬৪০৯৬৯০ 

ইদভইর: jahirugc@ 

ugc.gov.bd 

 

 দয়দ আবু ফকয ববিক 

প্রাবনক কভ ষকতষা 

টভাফা: ০১৭১৮৯০৫৬২৮ 

ইদভইর: 

abakar581@gmail.com 

 

১১ (ক) বযাচ ষ প্রদজদট আবথ ষক ায়তা 

প্রদান (করা-ভানবফক/ াভাবজক 

বফজ্ঞান এফাং বফজদন স্টাবেজ াখা) 

 

 গদফলণা প্রকল্প প্রস্তাফনা 

আহ্বাদনয রদক্ষ বফজ্ঞবপ্ত 

প্রকা 

 প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাফনা 

মুল্যায়ন কবভটিয ভাধ্যদভ 

প্রাথবভকবাদফ ফাোই 

 চুোন্ত অনুদভাদদনয জন্য 

বফদলজ্ঞ ভতাভত গ্রণ 

 বফদলদজ্ঞয ইবতফাচক 

ভতাভদতয বববিদত প্রকল্প  

প্রস্তাফ চুোন্ত অনুদভাদন ও 

অথ ষ োদেয জন্য ে টপ্রযণ  

 বফদলদজ্ঞয ইবতফাচক 

ভতাভদতয বববিদত 

গদফলণা প্রকদল্পয চূোন্ত 

প্রবতদফদন গ্রণ ও 

াংযক্ষণ।  

 

 ইউবজব 

কর্তষক প্রণীত 

টপ্রাপভ ষা 

অনুমায়ী 

আদফদনে 

 ইউবজব 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.

gov.bd) 

গদফলণা প্রকল্প 

/ গদফলণা 

ায়তা ভঞ্জুযী 

টফা 

ফক্স/ইউবজব 

বফন। 

বফনা মূদল্য ১২-১৫ ভা 

 

টভাাম্মদ ভবনয উল্লা 

উ-বযচারক 

টেবরদপানোঃ ৫৮১৬০২৩৯   

টভাফাইরোঃ ০১৫৫২৫৪১৯৭০ 

ই-টভইরোঃ 

engr.monirullah@gmai

l.com, engr.monirullah

@ugc.gov.bd 

 

টভাোঃ কাভরুজ্জাভান  

প্রাবনক কভ ষকতষা 

টেবরদপানোঃ ০৯৬১২১১০২২৫  

টভাফাইরোঃ০১৯১২-৬০৯৮৭৩  

ই-টভইরোঃ 

kamrulugc@gmail.com 

(খ) বযাচ ষ প্রদজদট আবথ ষক ায়তা 

প্রদান (বফজ্ঞান ও প্রযুবি াখা) 

 গদফলণা প্রকল্প প্রস্তাফনা 

আহ্বাদনয রদক্ষ বফজ্ঞবপ্ত 

 ইউবজব 

কর্তষক প্রণীত 

বফনামূদল্য ১২-১৫ ভা 

 

টভাোঃ টগারাভ টভাস্তপা 

উ-বযচারক (বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
mailto:engr.monirullah@ugc.gov.bd
mailto:engr.monirullah@ugc.gov.bd
mailto:kamrulugc@gmail.com
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প্রকা 

 প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাফনা 

মুল্যায়ন কবভটিয ভাধ্যদভ 

প্রাথবভকবাদফ ফাোই 

 চুোন্ত অনুদভাদদনয জন্য 

বফদলজ্ঞ ভতাভত গ্রণ 

 বফদলদজ্ঞয ইবতফাচক 

ভতাভদতয বববিদত প্রকল্প 

প্রস্তাফ চুোন্ত অনুদভাদন ও 

অথ ষ োদেয জন্য ে টপ্রযণ  

 বফদলদজ্ঞয ইবতফাচক 

ভতাভদতয বববিদত 

গদফলণা প্রকদল্পয চূোন্ত 

প্রবতদফদন গ্রণ ও 

াংযক্ষণ।  

 

টপ্রাপভ ষা 

অনুমায়ী 

আদফদনে 

 ইউবজব 

ওদয়ফাইদেয 

(www.ugc.

gov.bd) 

গদফলণা প্রকল্প 

/ গদফলণা 

ায়তা ভঞ্জুযী 

টফা 

ফক্স/ইউবজব 

বফন। 

াখা) 

টেবরদপানোঃ  

০২-৫৮১৬০২৫৮ 

টভাফাইরোঃ ০১৯১৮১০৯৪৯২ 

ই-টভইরোঃ 

gmostafa_ugc@hotmai

l.com 

 

টভাোঃ ভবনরুজ্জাভান 

প্রাবনক কভ ষকতষা 

টেবরদপানোঃ 

০৯৬১২১১০২২৭ 

টভাফাইরোঃ ০১৯২২৬৪৯৮৮৯ 

ই-টভইরোঃ 

monir330010@gmail.c

om 

 

যায়ান বভয়া 

প্রাবনক কভ ষকতষা 

টভাফাইরোঃ ০১৭৩৬৫৭১৩২০ 

ই-টভইরোঃ  

 

১২ উচ্চবক্ষাস্তদযয টভৌবরক ও অনুফাদ 

পুস্তক 

 বেকায় বফজ্ঞান /বফশ্ববফদ্যারদয় 

ে টপ্রযণ কবভদনয 

ওদয়ফাইদে আদরােকযণ 

 প্রাপ্ত াণ্ডুবরব মাচাই -ফাোইপূফ ষক 

প্রাথবভকবাদফ বনফ ষাচন ও বফলয় 

বফদলজ্ঞ ভদনানয়ন  

 বফদলদজ্ঞয ইবতফাচক ভতাভদতয 
বববিদত ও কর্তষদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ াণ্ডুবরব 

প্রদণতা/টরখদকয দঙ্গ ভদ াতা 

স্মাযক স্বাক্ষয 

 াণ্ডুবরব ফই আকাটয প্রকা 

 প্রকাবত ফই বফণন ও বফক্রয় 

ইউবজব পুস্তক প্রকানা 

নীবতভারা, ২০২০ 

কবভদনয ওদয়ফাইে 

(www.ugc.gov.

bd)  

 /ইউবজব বফন। 

কবভন 

বনধ ষাবযত মূদল্য 

নগদ অথফা 

টচদকয ভাধ্যদভ  

১৮০ কাম ষবদফ; তদফ 

তথ্য প্রদান প্রবতবদন 

কার ৯:০০ো টথদক 

বফকার ৫:০০ো ম ষন্ত 

(ছুটিয বদন ব্যতীত) 

টভাোঃ াীন বযাজ 

উবযচারক 

টপান: ০২-৫৮১৬০২৪৫ 

ইদভইর: 

shahin@ugc.gov.bd 

 

টভাাম্মদ নজরুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টপান: ০২-৫৮১৬০২১০ 

ইদভইর: 

mnazrul@ugc.gov.bd 

 

http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
mailto:gmostafa_ugc@hotmail.com
mailto:gmostafa_ugc@hotmail.com
http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
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১৩ ফাবল ষক প্রবতদফদন  কবভন ও বফশ্ববফদ্যারয়মূদয 
(াফবরক ও প্রাইদবে ) ফাবল ষক 

কভ ষকাদেয তথ্য -উাি টচদয় 

বনধ ষাবযত তথ্য েক ে টপ্রযণ ও 

কবভদনয ওদয়ফাইদে 

আদরােকযণ 

 প্রাপ্ত তথ্য-উাি মাচাই-ফাোইপূফ ষক 

বন্নদফকযণ এফাং বযভাজষন -

বযফধ ষন, বফদিলণ ও গদফলণা   

 কর্তষদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ মুদ্রণ ও 
প্রকা 

 ভাভান্য যাষ্ট্রবতয বনকে ট 

 জাতীয় াংদদ উস্থাদনয জন্য 
টপ্রযণ 

 

কবভন কর্তষক বনধ ষাবযত 

তথ্য েক কবভদনয 

ওদয়ফাইে 

(www.ugc.gov.

bd)  /ইউবজব বফন। 

বফনামূদল্য ১৮০ কাম ষবদফ; তদফ 

তথ্য প্রদান প্রবতবদন 

কার ৯:০০ো টথদক 

বফকার ৫:০০ো ম ষন্ত 

(ছুটিয বদন ব্যতীত) 

টভাোঃ াীন বযাজ 

উবযচারক 

টপান: ০২-৫৮১৬০২৪৫ 

ইদভইর: 

shahin@ugc.gov.bd 

 

 

টভাাম্মদ নজরুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টপান: ০২-৫৮১৬০২১০ 

ইদভইর: 

mnazrul@ugc.gov.bd 

 

বফশ্বনাথ বফশ্বা 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টপান: ০২-৫৮১৬০২৬৪ 

ইদভইর: 

bnbugc@gmail.com 

১৪ ‡emiKvwi wek¦we`¨vjq msµvšÍ 
hveZxq Z_¨ 

Kwgk‡bi I‡qemvBU Kwgk‡bi I‡qemvBU তফনামূল্যে ১ w`b  

 

জনাফ টভা: ওভয পারুখ 

বযচারক 

টফযকাবয বফশ্ববফদ্যারয় বফবাগ, 

ইউবজব 

টেবরদপানোঃ  ৫৮১৬০২০৮ 

ই-টভইরোঃ 

director_privateuniv@ugc.gov.bd 

১৫ ‡emiKvwi wek¦we`¨vj‡qi 
wb‡`©kbvg~jK MY weÁwß 

wewfbœ RvZxq •`wbK cwÎKvq 
cÖKvk 

‣`wbK cwÎKv I  
 

I‡qemvBU 

তফনামূল্যে 90 w`b 

১৬ D”Pwkÿve‡l©i ïiæ‡Z †emiKvwi 
wek¦we`¨vj‡q fwZ©”Qz wkÿv_x©‡`i 
Rb¨ MY weÁwß 

wewfbœ RvZxq •`wbK cwÎKvq 
cÖKvk 

‣`wbK cwÎKv I  
 

I‡qemvBU 

তফনামূল্যে 90 w`b 

১৭ AvMZ AwffveK I wkÿv_x©‡`i 
PvwnZ †emiKvwi wek¦we`¨vjq 
msµvšÍ Z_¨ cÖ`vb 

mivmwi/‡Uwj‡dvb/B-
‡gBj/cÎ 

mivmwi/‡Uwj‡dvb/B-
‡gBj/cÎ 

তফনামূল্যে 30 wgwbU 

১৮  Awf‡hvM wb¯úwËi e¨e¯’vKiY 
 

 Av‡e`b 

 KwgwU MVb  

  cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vMÖnY    

weÁwß‡Z DwjøwLZ 
e¨w³  /mswkøó kvLv   

cÖ‡hvR¨ bq - জাপয আম্মদ জাাঙ্গীয 

যুগ্ম-বচফ (প্রান) 

টেবরদপানোঃ ৫৮১৬০২৩২ টভাফাইরোঃ 

+88০১৭১৬-৬০৬৯৬০ 

ই-টভইর: jahanger@ugc.gov.bd 

 

http://www.ugc.gov.bd/
http://www.ugc.gov.bd/
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১৯  KgbI‡qj_ ¯‥jviwkc, hy³ivR¨ 
(I‡cb, GÛ ÷ªvd),  

 Pzjevb© MÖvRy‡qU ¯‥jviwkc, 
_vBj¨vÛ  

 BD‡b‡¯‥v, RvZxq Kwgkb 
¯‥jviwkc,  

 Council of Higher 

Education ,Turkey 

Scholarship 

 UGC-Unicef 

Communication 

Development (C4D) 

Fellowship  

 we‡`‡k wewfbœ wek¦we`¨vj‡q 
D”Pwkÿv msµvšÍ weÁwß 
cÖKvkKiY I wbev©PbKiY  

 wek¦we`¨vjq, MYgva¨g 
,BDwRwm I‡qemvBU Ges 
mswkøó `ßi 

BDwRwm I‡qemvBU 
(www.ugc.gov.bd

) 

     webvg~‡j¨      weÁvc‡b DwjøwLZ 
mg‡q cÖwZw`b mKvj  
10:00Uv †_‡K weKvj 
4:00Uv (QzwUi w`b 
e¨wZZ) 
 

টভাোঃ ভামুন 

ববনয়য কাযী বচফ 

টেবরদপানোঃ ৫৮১৬০২৭৫  

ই-টভইরোঃ mamun@ugc.gov.bd, 

mamunugcbd@gmail.com 

২.২) প্রাতিষ্ঠাতনক সফা : 

ক্রতভক সফায নাভ 
সফা প্রদাল্যন 

ল্যফ বাচ্চ ভয় 

প্রল্যয়াজনীয় 

কাগজত্র 

প্রল্যয়াজনীয় 

কাগজত্র / 

আল্যফদন পযভ 

প্রাতিয স্থান 

সফা মূে 

ও 

তযল্যাধ 

দ্ধতি 

(মতদ 

থাল্যক) 

াখায নাভ দাতয়ত্বপ্রাি 

কভ বকিবায দফী, রুভ নম্বয, 

অতপতয়ার সেতরল্যপান ও ইল্যভইর 

ঊর্ধ্বিন কভ বকিবায দফী, রুভ 

নম্বয, অতপতয়ার সেতরল্যপান 

ও ইল্যভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ সতভ (ায়ায 

এডুল্যকন ম্যাল্যনজল্যভন্ট 

ইনপযল্যভন তল্যেভ)-

এয ভাধ্যল্যভ উচ্চতক্ষা 

ংক্রান্ত িথ্য প্রদান 

িাৎক্ষতনক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় খন্দকায াফাাি তযজবী  

কাযী কতিউোয সপ্রাগ্রাভায 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং   ৪২৭ 

সপান: ০১৭২৭৫২৯৮১৯  

ই-সভইর: 

rizvee@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-

সভইর:maksudur@ugc.gov.bd 

০২ “িথ্য ও সমাগাল্যমাগ 

প্রযুতি নীতিভারা 

২০১৮” এয 

কভ বতযকল্পনায স্বল্প 

৩ কাম বতদফ ংতিষ্ট ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

সপ্রতযি ত্র 

প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় ইভতিয়াজ আল্যভদ 

কাযী সনে বওয়াকব ইতিতনয়ায 

সনেওয়াকব এন্ড আইতটি াখা 

কক্ষ নং -৩২২ (খ) 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
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সভয়াল্যদ ফাস্তফায়ল্যনয 

অগ্রগতিয ত্রত্রভাতক 

প্রতিল্যফদন সপ্রযণ  

সপান: ৫৮১৬০২৯৬ 

ই-সভইর: 

imti@ugc.gov.bd 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-

সভইর:maksudur@ugc.gov.bd 

০৩ ইউবজব বেবজোর 

রাইদেযী (ইউবেএর)-

এয ভাধ্যদভ ই-বযদা ষ 

(ই-বুক ও জান ষার) 

এদক্স প্রদান 

 
 

বনধ ষাবযত ভটয়য 

ভদধ্য দস্য 

প্রবতষ্ঠান এয ম্মবত 

াওয়া াদদক্ষ ৩০ 

(বে) কাম ষবদফদয 

ভদধ্য 

 

ইউতিএর সভম্বাযী 

পযভ 

i. পূযণকৃত ও 

স্বাক্ষবযক ইউবেএর 

টভম্বাযী পযভটি 

(নতুন দদস্যয 

টক্ষদে) ইউবেএর এয 

ওটয়ফ াইে টথদক 

োউনদরাে কযা 

 

ii. বযদা ষ াফক্রাইফ 

কযায জন্য দস্য 

প্রবতষ্ঠান 

(বফশ্ববফদ্যারয়/গদফল

ণা প্রবতষ্ঠান/টেবনাং 

ইনবস্টটিউে) এয 

দাপ্তবযক ম্মবত ে 

i. বফববন্ন 

বযদাদ ষয 

বফববন্ন মূল্য 

য়। 

 

ii. 

বনধ ষাবযত 

ব্যাাংক 

একাউদে 

যাবয 

টচক/ট-

অে ষায এয 

ভাধ্যদভ 

জভা য়। 

জনাফ নুযাি াতযিা 

উ-তযচারক/ততনয়য সপ্রাগ্রাভ 

অতপায (ইউতিএর) 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং ৩৩৩ 

সপান: ৫৮১৬০২৪৮ 

ই-সভইর: nushrat@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.gov.bd 

০৪ দাপ্তবযক ই-টভইদরয 

ভাধ্যদভ ইউবেএর এয 

বযদা ষ াংক্রান্ত তথ্য 

প্রদান 

 

০২ (দুই) কাম ষবদফ প্রদমাজয নয় প্রটমাজয নয় প্রদমাজয নয় জনাফ নুযাি াতযিা 

উ-তযচারক/ততনয়য সপ্রাগ্রাভ 

অতপায (ইউতিএর) 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং ৩৩৩ 

সপান: ৫৮১৬০২৪৮ 

ই-সভইর: nushrat@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.gov.bd 
 

 

০৫ বফশ্ববফদ্যারয় ফা দস্য 

প্রবতষ্ঠাদন ইউবেএর এয 

ভাধ্যদভ যফযাকৃত 

ই-বযদাদ ষয এদক্স 

াংক্রান্ত াদাে ষ প্রদান 

 

০৫(াঁচ) কাম ষবদফ প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় জনাফ নুযাি াতযিা 

উ-তযচারক/ততনয়য সপ্রাগ্রাভ 

অতপায (ইউতিএর) 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং ৩৩৩ 

সপান: ৫৮১৬০২৪৮ 

ই-সভইর: nushrat@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.gov.bd 
 

০৬ ই-াফবরাদযয ০৫(াঁচ) কাম ষবদফ প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় জনাফ নুযাি াতযিা সভাাম্মদ ভাকছুদুয যভান ভূইয়া 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
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বদস্টদভ বফশ্ববফদ্যারয় 

ফা দস্য প্রবতষ্ঠাদনয 

ইউবেএর াংক্রান্ত তথ্য 

(নাভ, দবফ, ইদভইর 

আইবে, টপান নাম্বায 

ইতযাবদ এফাং 

টনেওয়াটকষয আইব) 

বযফতষন/ ার নাগাদ 

কযা 

উ-তযচারক/ততনয়য সপ্রাগ্রাভ 

অতপায (ইউতিএর) 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং ৩৩৩ 

সপান: ৫৮১৬০২৪৮ 

ই-সভইর: nushrat@ugc.gov.bd 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.gov.bd 
 

০৭ নতুন টফযকাবয 

বফশ্ববফদ্যারয় স্থাদনয 

আদফদন  

cÖ‡qvRbxq 
cwi`k©b I 
ch©v‡jvPbv‡šÍ 
mycvwik/gZvg
Z wkÿv 
gš¿Yvj‡q 
†cÖiY  

 নতুন টফযকাবয 

বফশ্ববফদ্যারয় স্থাদনয 

আদফদন পযভ 

অনুমায়ী আদফদন 

প্রাবপ্তস্থানোঃ  

কবভদনয ওদয়ফাইে 

বনধ ষাবযত াদয বপ ট-

অে ষাদযয ভাধ্যদভ  

৬০ (লাে) 

কভ বতদফ 

  

নূযী াযীন ইরাভ 

কাযী বযচারক 

সপান: ৫৮১৬০১০৮ 

ই-সভইর: nureshahrin@gmail.com 

জনাফ টভা: ওভয পারুখ 

বযচারক 

টফযকাবয বফশ্ববফদ্যারয় বফবাগ, 

ইউবজব 

টেবরদপানোঃ  ৫৮১৬০২০৮ 

ই-টভইরোঃ 

director_privateuniv@ugc.gov.b

d 

০৮ নতুন ইনবস্টটিউে 

অনুদভাদন 

 কাতযকুরাভ 

অনুল্যভাদন 

 ংতফতধ প্রণয়ন 

 ম বাি ক্লারুভ, 

োফ, 

াঠাগায 

ম বাি াতফ বক 

অফকাঠাল্যভা 

প্রস্তুি কযন 

 ম বাি ংখ্যক 

তক্ষক 

কভ বকিবা-

কভ বচাযী 

তনল্যয়াগ 

 cÖ‡qvRbxq 
cwi`k©b I 
ch©v‡jvPbv‡šÍ 
অনুল্যভাদন 

প্রদান 

 আদফদন পযভ 

অনুমায়ী আদফদন 

 

প্রাবপ্তস্থানোঃ 

কবভদনয ওদয়ফাইে 

www.ugc.gov.b

d 

বনধ ষাবযত াদয বপ ট-

অে ষাদযয ভাধ্যদভ 

৯০ (নব্বই) 

কভ বতদফ 

টভাোঃ বযপৄর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টেবরদপান:-০২-৫৮১৬০২০৪  , ই-টভইর: 

shariful.ugc@gmail.com, 

shariful@ugc.gov.bd 

 
ানাজ সুরতানা 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টমাগাদমাগ: 

টেবরদপান:-৫৮১৬০১০৮ ,  

ই-টভইর: 

shahnaz@ugc.gov.bd 

 
নূযী াযীন ইরাভ 

কাযী বযচারক 

টেবরদপান:- ৫৮১৬০১০৮             

ই-টভইর: 

nureshahrin@gmail.com 

 

টভাাম্মদ ারুন বভয়া 

কাযী বযচারক 

জনাফ টভা: ওভয পারুখ 

বযচারক 

টফযকাবয বফশ্ববফদ্যারয় বফবাগ, 

ইউবজব 

টেবরদপানোঃ  ৫৮১৬০২০৮ 

ই-টভইরোঃ 

director_privateuniv@ugc.gov.b

d 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
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 টমাগাদমাগোঃ টেবরদপানোঃ ৫৮১৬০৩১০    

ই-টভইরোঃ 

harunugc@gmail.com, ha

runugc@ugc.gov.bd 

০৯ নতুন টপ্রাগ্রাদভয 

কাবযর্করাভ অনুদভাদন ও 

কাবযর্করাভ ারনাগাদ  

 we‡klÁ 
ভিাভি অনুমায়ী 
কাতযকুরাভ 

চূড়ান্তকযণ 
 weÁvb I 

cÖ‡K․kj 
welqK 
†cÖvMÖv‡gi 
Aby‡gv`‡b 
Rb¨ we‡klÁ 
Øviv 
j¨ve‡iUwi 
†f․Z 
AeKvVv‡gv 
cix¶v-wbix¶v 
ভানাল্যন্ত 
অনুল্যভাদন 

প্রদান 

 আদফদন পযভ 

অনুমায়ী আদফদন 

 

প্রাবপ্তস্থানোঃ কবভদনয 

ওদয়ফাইে 

বনধ ষাবযত াদয বপ ট-

অে ষাদযয ভাধ্যদভ 

৯০ (নব্বই) 

কভ বতদফ 

টভাোঃ বযপৄর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টেবরদপান:-০২-৫৮১৬০২০৪  , ই-টভইর: 

shariful.ugc@gmail.com, 

shariful@ugc.gov.bd 

 
ানাজ সুরতানা 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টমাগাদমাগ: 

টেবরদপান:-৫৮১৬০১০৮ ,  

ই-টভইর: 

shahnaz@ugc.gov.bd 

 
নূযী াযীন ইরাভ 

কাযী বযচারক 

টেবরদপান:- ৫৮১৬০১০৮             

ই-টভইর: 

nureshahrin@gmail.com 

 

টভাাম্মদ ারুন বভয়া 

কাযী বযচারক 

টমাগাদমাগোঃ টেবরদপানোঃ ৫৮১৬০৩১০    

ই-টভইরোঃ 

harunugc@gmail.com, ha

runugc@ugc.gov.bd 

জনাফ টভা: ওভয পারুখ 

বযচারক 

টফযকাবয বফশ্ববফদ্যারয় বফবাগ, 

ইউবজব 

টেবরদপানোঃ  ৫৮১৬০২০৮ 

ই-টভইরোঃ 

director_privateuniv@ugc.gov.b

d 

১০ নতুন টফযকাযী 

বফশ্ববফদ্যারদয়য বক্ষা 

কাম ষক্রভ 

 আইন অনুমায়ী 

তনধ বাতযি 

ংখ্যক 

সপ্রাগ্রাল্যভয 

কাতযকুরাভ 

অনুল্যভাদন 

 ম বাি ক্লারুভ, 

োফ, 

াঠাগায 

 আদফদন পযভ 

অনুমায়ী আদফদন 

 

 

প্রাবপ্তস্থানোঃ কবভদনয 

ওদয়ফাইে 

বনধ ষাবযত াদয বপ ট-

অে ষাদযয ভাধ্যদভ 

৯০ (নব্বই) 

কভ বতদফ 

টভাোঃ বযপৄর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টেবরদপান:-০২-৫৮১৬০২০৪  , ই-টভইর: 

shariful.ugc@gmail.com, 

shariful@ugc.gov.bd 

 
ানাজ সুরতানা 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টমাগাদমাগ: 

টেবরদপান:-৫৮১৬০১০৮ ,  

জনাফ টভা: ওভয পারুখ 

বযচারক 

টফযকাবয বফশ্ববফদ্যারয় বফবাগ, 

ইউবজব 

টেবরদপানোঃ  ৫৮১৬০২০৮ 

ই-টভইরোঃ 

director_privateuniv@ugc.gov.b

d 
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ম বাি াতফ বক 

অফকাঠাল্যভা 

প্রস্তুি কযন 

 ম বাি ংখ্যক 

তক্ষক 

কভ বকিবা-

কভ বচাযী 

তনল্যয়াগ 

 cÖ‡qvRbxq 
cwi`k©b I 
ch©v‡jvPbv‡šÍ 
অনুল্যভাদন 

প্রদান 

 

ই-টভইর: 

shahnaz@ugc.gov.bd 

 
নূযী াযীন ইরাভ 

কাযী বযচারক 

টেবরদপান:- ৫৮১৬০১০৮             

ই-টভইর: 

nureshahrin@gmail.com 

 

টভাাম্মদ ারুন বভয়া 

কাযী বযচারক 

টমাগাদমাগোঃ টেবরদপানোঃ ৫৮১৬০৩১০    

ই-টভইরোঃ 

harunugc@gmail.com, ha

runugc@ugc.gov.bd 

১১ সফযকাযী 

তফশ্বতফদ্যারল্যয়য তফতবন্ন 

সপ্রাগ্রাভ ও 

াটি বতপল্যকল্যেয প্রিযায়ন  

 প্রল্যয়াজনীয় 

সবতযতপল্যকন 

াল্যল্যক্ষ 

 আটফদন পযভ 

অনুমায়ী আদফদন 

 

প্রাবপ্তস্থানোঃ কবভদনয 

ওদয়ফাইে 

তফনামূল্যে ৭ কভ বতদফ টভাোঃ বযপৄর ইরাভ 

ববনয়য কাযী বযচারক 

টেবরদপান:-০২-৫৮১৬০২০৪  , ই-টভইর: 

shariful.ugc@gmail.com, 

shariful@ugc.gov.bd 

 

জনাফ টভা: ওভয পারুখ 

বযচারক 

টফযকাবয বফশ্ববফদ্যারয় বফবাগ, 

ইউবজব 

টেবরদপানোঃ  ৫৮১৬০২০৮ 

ই-টভইরোঃ 

director_privateuniv@ugc.gov.b

d 

১২ যকায ও আন্তজষাবতক 

প্রবতষ্ঠান অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠানদক াফবরক 

বফশ্ববফদ্যারদয়য তথ্যাবদ 

চাবদা অনুমায়ী যফযা 

কযা 

১৫ বদন চাবদা াংবিষ্ট কাগজ-ে 

 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় জনাফ টভা: আবভরুর ইরাভ টখ 

উ বযচারক-একাদেবভক-০১ 

amirulugc15@gmail.com 

াফবরক বফশ্ববফদ্যারয় ম্যাদনজদভে বফবাগ, 

ইউবজব 

জনাফ নাবভা আিায খাতুন 

উ বযচারক-একাদেবভক-০২ 

nasima_nt@yahoo.com 

াফবরক বফশ্ববফদ্যারয় ম্যাদনজদভে বফবাগ, 

ইউবজব 

এফাং  

জনাফ টভৌবর আজাদ 

উ বযচারক-ভবনেবযাং অযান্ড 

ইন্সদকন-০১ 

mauliazad1979@gmail.co

বযচারক, াফবরক বফশ্ববফদ্যারয় 

ম্যাদনজদভে বফবাগ, ইউবজব 

০২-৫৮১৬০২২১ 

 jamin@ugc.gov.bd 

director_publicuniv@u

gc.gov.bd 
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m 

াফবরক বফশ্ববফদ্যারয় ম্যাদনজদভে বফবাগ, 

ইউবজব 

১৩ াফবরক 

বফশ্ববফদ্যারয়মূটয 

একাদেবভক ও প্রাবনক 

ব্যফস্থানা াংক্রান্ত টফা 

৪৫ বদন চাবদা াংবিষ্ট কাগজ-ে 

 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় াংবিষ্ট বফশ্ববফদ্যারদয়য বেবরাং অবপায বযচারক, াফবরক বফশ্ববফদ্যারয় 

ম্যাদনজদভে বফবাগ, ইউবজব 

০২-৫৮১৬০২২১ 

jamin@ugc.gov.bd 

director_publicuniv@u

gc.gov.bd 

 

১৪ প্রবতটি বফশ্ববফদ্যারদয়  

IQAC প্রবতষ্ঠা 

(যাভ ষ ও 

পৃষ্ঠদালকতা প্রদান ) 

প্রদমাজয নয় IQAC এয 

অগ ষাদনাগ্রাভ ও 

অাদযন্স ম্যানুদয়র 

এববকউএ বফবাগ প্রদমাজয 

নয় 

জনাফ বফষ্ণু ভবল্লক 

উ-বযচারক 

টকায়াবরটি এসুযদযন্স াখা 

রুভ নম্বয: ৩০৪  

টেবরদপান: ০২-৫৮১৬০২৪১ 

ইদভইর: 

bishnu_mallick@yahoo.co

m 

bishnu@ugc.gov.bd 

ে. দূগ ষা যানী যকায, 

বযচারক 

এববকউএ বফবাগ 

রুভ নম্বয:   

টেবরদপান: ৮৮-০২-৫৮১৬০২২৪ 

ইদভইর: 

director_spu@ugc.gov.b

d 

১৫ Outcome 

Based 

Education 

(OBE) 

Curriculum 

প্রণয়দনয রদক্ষয 

বনয়বভত প্রবক্ষণ 

কাম ষক্রভ বযচারনা  

কর্তষদক্ষয 

সুবফধাজনক ভদয় 

বফশ্ববফদ্যারয় দত প্রাপ্ত 

ভদনানয়ন তাবরকা 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয 

নয় 

জনাফ বফষ্ণু ভবল্লক 

উ-বযচারক 

টকায়াবরটি এসুযদযন্স াখা 

রুভ নম্বয: ৩০৪  

টেবরদপান: ০২-৫৮১৬০২৪১ 

ইদভইর: 

bishnu_mallick@yahoo.co

m 

bishnu@ugc.gov.bd 

ে. দূগ ষা যানী যকায, 

বযচারক 

এববকউএ বফবাগ 

রুভ নম্বয:   

টেবরদপান: ৮৮-০২-৫৮১৬০২২৪ 

ইদভইর: 

director_spu@ugc.gov.b

d 

১৬ বযফবতষত 

বযবস্থবতদত টমভন 

(টকাববে -১৯) 

উচ্চবক্ষা টক্ষদে 

কযণীয় বনধ ষাযদণ 

টবভনায/ কভ ষারা/ 

োয়ারগ ইতযাবদ 

আদয়াজন  

প্রদয়াজনীয় টক্ষদে  

কর্তষদক্ষয 

সুবফধাজনক ভদয় 

ইউবজব কর্তষক্ষ 

কর্তষক ভদনানীত 

বফশ্ববফদ্যারদয়য 

উাচাম ষ/উ-উাচাম ষ /  

IQAC এয 

বযচারক, অবতবযি 

বযচারক/ উযুি 

প্রবতবনবধয তাবরকা 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয 

নয় 

জনাফ বফষ্ণু ভবল্লক 

উ-বযচারক 

টকায়াবরটি এসুযদযন্স াখা 

রুভ নম্বয: ৩০৪  

টেবরদপান: ০২-৫৮১৬০২৪১ 

ইদভইর: 

bishnu_mallick@yahoo.co

m 

ে. দূগ ষা যানী যকায, 

বযচারক 

এববকউএ বফবাগ 

রুভ নম্বয:   

টেবরদপান: ৮৮-০২-৫৮১৬০২২৪ 

ইদভইর: 

director_spu@ugc.gov.b

d 

mailto:bishnu_mallick@yahoo.com
mailto:bishnu_mallick@yahoo.com
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:bishnu_mallick@yahoo.com
mailto:bishnu_mallick@yahoo.com
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:bishnu_mallick@yahoo.com
mailto:bishnu_mallick@yahoo.com
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bishnu@ugc.gov.bd 

১৭ †iv‡Kqv c`K 
(gš¿Yvjq KZ…©K) 

cÖwZw`b mKvj 9:00 
Uv †_‡K weKvj 5:00 
Uv (QzwUi w`b e¨ZxZ) 

 
cÖwZ eQi 1(GK) 
Rb‡K g‡bvbqb 
†`qv nq| 
15-45 w`b 
 

Av‡e`bc‡Î ewY©Z 
wb‡`©kvbyhvqx mKj 
KvMRcÎ 
 

cÖvwß¯’vb t 
-wkÿv gš¿Yvjq 
- gwnjv I wkï 
gš¿Yvjq 
 

cÖ‡hvR¨ bq Rbve AvKZvi †cwim 
mnKvix cwiPvjK (e„wË) 

cÖ‡K․. †gvnv¤§` wRqvDi ingvb 
Dc-cwiPvjK (e„wË) 
‡dvbt +88-02-
৫৮১ ৬০ ২ ৩০  
 

 

 

 

 

  

mailto:chairman@ugc.gov.bd
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২.৩) অবযন্তযীণ সফা: 

ক্রতভক সফায নাভ 
সফা প্রদাল্যন ল্যফ বাচ্চ 

ভয় 
প্রল্যয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রল্যয়াজনীয় কাগজত্র / 

আল্যফদন পযভ প্রাতিয স্থান 

সফা মূে ও 

তযল্যাধ দ্ধতি 

(মতদ থাল্যক) 

াখায নাভ 

দাতয়ত্বপ্রাি কভ বকিবায 

দফী, রুভ নম্বয, 

অতপতয়ার 

সেতরল্যপান ও ইল্যভইর 

ঊর্ধ্বিন 

কভ বকিবায 

দফী, রুভ নম্বয, 

অতপতয়ার 

সেতরল্যপান ও 

ইল্যভইর 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
০১ কতভল্যনয ই-সভইর 

সফা চালু যাখা 

িাৎক্ষতনক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় খন্দকায াফাাি 

তযজবী 

কাযী কতিউোয 

সপ্রাগ্রাভায 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং   ৪২৭ 

সপান: ০১৭২৭৫২৯৮১৯ 

ই-সভইর: 

rizvee@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

০২ কতভন কর্তবক প্রদত্ত 

িথ্য ওল্যয়ফ াইল্যে 

প্রকা 

 

িাৎক্ষতনক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় খন্দকায াফাাি 

তযজবী 

কাযী কতিউোয 

সপ্রাগ্রাভায 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং   ৪২৭ 

সপান: ০১৭২৭৫২৯৮১৯ 

ই-সভইর: 

rizvee@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 
০৩ কতভল্যনয কর 

কতিউোল্যয 

আল্যিল্যেি 

রাইল্যন্স কল্য বাল্যযে 

এতিবাইযা প্রদান 

কযা য় 

 

িাৎক্ষতনক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় খন্দকায াফাাি 

তযজবী 

কাযী কতিউোয 

সপ্রাগ্রাভায 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং   ৪২৭ 

সপান: ০১৭২৭৫২৯৮১৯ 

ই-সভইর: 

rizvee@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
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০৪ অবযান্তযীণ চাতদা 

অনুমায়ী পট্ওয়যায 

ক্রয়/সমাগান প্রদান 

 

০১-০২ ভা প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় খন্দকায াফাাি 

তযজবী 

কাযী কতিউোয 

সপ্রাগ্রাভায 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং   ৪২৭ 

সপান: ০১৭২৭৫২৯৮১৯ 

ই-সভইর: 

rizvee@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

০৫ অবযান্তযীণ চাতদা 

অনুমায়ী পট্ওয়যায 

উন্নয়ন 

 

০৬-০৮ ভা প্রল্যমাজয নয় প্রসমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় খন্দকায াফাাি 

তযজবী 

কাযী কতিউোয 

সপ্রাগ্রাভায 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং   ৪২৭ 

সপান: ০১৭২৭৫২৯৮১৯ 

ই-সভইর: 

rizvee@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

০৬ ইউতজত ওল্যয়ফাইে 

তযচারন/ংযক্ষণ/য

ক্ষনাল্যফক্ষণ 

 

িাৎক্ষতনক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় খন্দকায াফাাি 

তযজবী 

কাযী কতিউোয 

সপ্রাগ্রাভায 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং   ৪২৭ 

সপান: ০১৭২৭৫২৯৮১৯ 

ই-সভইর: 

rizvee@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

০৭ কতভল্যনয আইতটি 

সফা অব্যাি যাখায 

রল্যক্ষয কতিউোয 

মন্ত্রাতি ক্রয় ও 

যফযা 

 

৩ কাম বতদফ চাতদাত্র প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় ইভতিয়াজ আল্যভদ 

কাযী সনে বওয়াকব 

ইতিতনয়ায 

সনেওয়াকব এন্ড আইতটি 

াখা 

কক্ষ নং -৩২২ (খ) 

সপান: ৫৮১৬০২৯৬ 

ই-সভইর: 

imti@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

০৮ আইতটি ংক্রান্ত প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় সভাাম্মদ ভাকছুদুয সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
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যকাল্যযয নীতিভারা, 

আইতটি সর. ভাোয 

প্লান ংক্রান্ত কাম বক্রভ 

যভান ভূইয়া 

অতিতযি তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.gov.

bd 

যভান ভূইয়া 

অতিতযি 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

০৯ ইউতজতয িাো 

সন্টায তযচারনা ও 

যক্ষনাল্যফক্ষণ 

 

িাৎক্ষতণক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.gov.

bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

১০ RFQ/OTM 

Method-G Kwgk‡bi 
wewfbœ wefvM /kvLvi 
Rb¨ ‡UÛvi AvnŸvb 

weÁvc‡b DwjøwLZ mgq weÁwß‡Z DwjøwLZ e¨w³  
/mswkøó kvLv 

তত্রকা/ 

ওল্যয়ফাইে 

`ic‡Î DwjøwLZ g~j¨ ইভতিয়াজ আল্যভদ 

কাযী সনে বওয়াকব 

ইতিতনয়ায 

সনেওয়াকব এন্ড আইতটি 

াখা 

কক্ষ নং -৩২২ (খ) 

সপান: ৫৮১৬০২৯৬ 

ই-সভইর: 

imti@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

১১ কতভল্যনয 

অতিল্যোতযয়াভ এফং 

কনপাল্যযন্স কল্যক্ষয 

তবতিও কনপাল্যযতন্সং 

তল্যেভ, ইন্টাল্যযতিব 

স্মাে ব প্যাল্যনর,  ত এ 

তল্যেভ, াউন্ড 

তল্যেভ  অন্যান্য 

আইটি 

ইকুইল্যভন্টমূ 

িাৎক্ষতণক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় ইভতিয়াজ আল্যভদ 

কাযী সনে বওয়াকব 

ইতিতনয়ায 

সনেওয়াকব এন্ড আইতটি 

াখা 

কক্ষ নং -৩২২ (খ) 

সপান: ৫৮১৬০২৯৬ 

ই-সভইর: 

imti@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
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তযচারনা ও 

যক্ষণাল্যফক্ষণ কযা। 

১২ কতভল্যনয তিতজোর 

তিল্যপ্লয াতফ বক 

সভইনল্যেল্যনন্স কযা 

এফং কতভল্যনয 

ত্রদনতন্দন গুরুত্বপূণ ব 

কাম বক্রভ/ইল্যবন্টগুল্যরা 

তিল্যপ্লল্যি উস্থান 

এফং আল্যিে কযা। 

িাৎক্ষতণক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় ইভতিয়াজ আল্যভদ 

কাযী সনে বওয়াকব 

ইতিতনয়ায 

সনেওয়াকব এন্ড আইতটি 

াখা 

কক্ষ নং -৩২২ (খ) 

সপান: ৫৮১৬০২৯৬ 

ই-সভইর: 

imti@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

১৩ 

 

 

কতভন বফন, 

কতভল্যনয আফাতক 

এরাকা এফং ভাননীয় 

সচয়যাযম্যান 

ভল্যাদল্যয়য ফাবফল্যন 

তত কযাল্যভযা এফং 

এল্যে কল্যিার 

তল্যেভ স্থান 

তনয়তভি িদাযতক ও 

াতফ বক িত্ত্বাফধান 

তনতিি কযা। 

১ কাম বতদফ প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় ইভতিয়াজ আল্যভদ 

কাযী সনে বওয়াকব 

ইতিতনয়ায 

সনেওয়াকব এন্ড আইতটি 

াখা 

কক্ষ নং -৩২২ (খ) 

সপান: ৫৮১৬০২৯৬ 

ই-সভইর: 

imti@ugc.gov.bd 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

 

 

 

১৪ TEIN এয 

াে বনাযী ংক্রান্ত 

মাফিীয় কাজ 

প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় সভাোঃ জতভ উতিন 

কাযী সেকতনকযার 

অতপায 

আইএভতটি তফবাগ 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
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সপান: 

ই-সভইর: 

jasimugc@gmail.co

m 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

১৫ ফাংরাল্যদ গল্যফলণা ও 

তক্ষা সনেওয়াকব 

(তফতিল্যযন)-এয ভন্বয় 

কাম বক্রভ। 

প্রল্যয়াজন অনুমায়ী প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় সভাোঃ জতভ উতিন 

কাযী সেকতনকযার 

অতপায 

আইএভতটি তফবাগ 

সপান: 

ই-সভইর: 

jasimugc@gmail.co

m 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

১৬ কতভল্যনয াফ বক্ষতণক 

ইন্টাযল্যনে ও আইত 

সেতরল্যপান সফা প্রদান 

 

িাৎক্ষতণক প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় সভাোঃ জতভ উতিন 

কাযী সেকতনকযার 

অতপায 

আইএভতটি তফবাগ 

সপান: 

ই-সভইর: 

jasimugc@gmail.co

m 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.

gov.bd 

১৭ কতভল্যনয কর 

কভ বকিবা ও 

কভ বচাতযল্যদয 

কভ বদক্ষিা বৃতদ্ধয 

রল্যক্ষয তফতবন্ন প্রতক্ষণ 

সকাল্য বয আল্যয়াজন 

কযা 

প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় প্রল্যমাজয নয় সভাাম্মদ সয আরী াফযী 

উ-তযচারক 

সেতনং াখা 

সপান: 

ই-সভইর: 

 

সভাাম্মদ ভাকছুদুয 

যভান ভূইয়া 

তযচারক 

আইএভতটি তফবাগ 

কক্ষ নং -৩২২ (ক) 

সপান: ৫৮১৬০২২২ 

ই-সভইর: 

maksudur@ugc.g

ov.bd 

১৮ Outcome 

Based 

Education 

(OBE) 

Curriculum 

কর্তষদক্ষয সুবফধাজনক 

ভদয় 

কবভন কর্তষক্ষ কর্তষক 

ভদনানীত কভ ষকতষাদদয 

তাবরকা 

প্রদমাজয নয় প্রদমাজয নয় জনাফ বফষ্ণু ভবল্লক 

উ-বযচারক 

টকায়াবরটি এসুযদযন্স 

াখা 

রুভ নম্বয: ৩০৪   

ে. দূগ ষা যানী 

যকায, 

বযচারক 

এববকউএ 

বফবাগ 

mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
mailto:chairman@ugc.gov.bd
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প্রণয়দনয রদক্ষয 

বনয়বভত প্রবক্ষণ 

কাম ষক্রভ বযচারনা  

টেবরদপান: ০২-

৫৮১৬০২৪১ 

ইদভইর: 

bishnu_mallick@

yahoo.com 

bishnu@ugc.gov

.bd 

রুভ নম্বয:   

টেবরদপান: ৮৮-

০২-৫৮১৬০২২৪ 

ইদভইর: 

director_spu

@ugc.gov.bd 
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