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িবষয:় কিমশনকিমশন   ক কক ক  অ েমািদতঅ েমািদত  Revised Outcome Based Education (OBE) Revised Outcome Based Education (OBE)
Curriculum Template Curriculum Template অ সরণঅ সরণ   সংেগসংেগ
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উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, কিমশন ক ক ণীত ও ১৫৭ তম ণ কিমশন সভায় অ েমািদত Outcome
Based Education (OBE) Curriculum Template অ সরণ ও বা বায়েনর জ  ে া  পে
সকল বসরকাির িব িব ালেয় িনেদশনা দান করা হেয়িছল। পরবত েত উ  Outcome Based
Education (OBE) Curriculum Template এবং এর ায়ন অংশ (Assessment Part)
অিধকতর যাচাই-বাছাই বক সংেশািধত সং রণ ণযেনর লে  কিমশন ক ক এক   িবেশষ  কিম  গঠন করা হয়।

২। উ  িবেশষ  কিম  Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template
ণয়ন বক কিমশেন দািখল কের। িবেশষ  কিম  ক ক দািখল ত OBE Curriculum Template  ২৪
ন ২০২১ তািরখ কিমশন ক পে র শাসিনক অ েমাদন লাভ কের।

৩। একথা অন ীকায য, উ িশ ার কাি ত মান অজন িনি তকরেণর ে  আ িনক ও েগাপেযািগ িশ া ম,
িবষেয়র বিচ  আনয়ন এবং িব ান ও ি র ে  নবতর ােনর িদগ  উে াচন অপিরহায উপাদান। তাই ারেকর
বিণত েবা  িনেদশনা বি ক াপট ও ণগত মানস  উ িশ া ও গেবষণা িনি তকরেণ OBE বা বায়ন
জ ির বেল কিমশন মেন কের। 

৪। এমতাব হায়, কিমশন অ েমািদত Outcome Based Education (OBE) Curriculum
Template এর সংেশািধত সং রণ আপনার িব িব ালেয় চলমান সকল া ামস েহ যথাযথভােব অ সরণ ও

িতপালেনর েয়াজনীয় ব হা হেণর জ  এতদসে  (সং ি -ক) িরত হেলা। িবেশষভােব উে  য, চলমান
া ামস েহর িসেলবাস Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template

অ সরেণ ত বক ৩০ ন, ২০২২ তািরেখর মে  কিমশেনর বসরকাির িব িব ালয় িবভােগ যথািনয়েম রণ করার
জ  নরায় অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : বণনামেত (সং ি -ক)

                                                                                                                  ক পে র অ েমাদন েম,

১
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িবতরণ :
১) উপাচায (সকল বসরকাির িব িব ালয়)।
২) পিরচালক, আইিকউএিস (সকল বসরকাির 
িব িব ালয়)।

ড. মাঃ ফখ ল ইসলাম
পিরচালক/ িচফ িরসাচ অিফসার ( ােটিজক ািনং

এ  কায়ািল  এ ের  িবভাগ)
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ অ িলিপ ( জ তার িভি েত নয়): 
১) পিরচালক, সকল িবভাগ (পিরচালক, আইএমিস  িবভাগ- ক ওেয়বসাইেট রাতন OBE
Curriculum Template অপসারণ বক Revised OBE Curriculum Template
আপেলাড করার ব হা হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা), ইউিজিস, ঢাকা।
২) সিচব, বাংলােদশ অ াে িডেটশন কাউি ল
৩) রিজ ার (সকল বসরকাির িব িব ালয়)
৪) একা  সিচব (উপ-সিচব), চয়ার ান মেহাদেয়র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন।
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব, সদ  ( েফসর ড. িব িজৎ চ ) মেহাদেয়র 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
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