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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

অবকাঠােমাগত উয়ন
(ক) বব রাল িনম াণ (খ) আিনক কেলজ অিডেটািরয়াম িনম াণাধীন (গ) ছাী হােল বিধ তকরণ (ঘ) পা ােয়ট হােল িনম াণ
(ঙ) জান াল ম াপন (চ) আইেসােলশন ভবন াপন
(ছ) কেলজ কাাস াজ সািকট কােমরা-র আওতায় আনয়ন
একােডিমক কায ম
(ক) িজব কণ ার াপন (খ) িবিভ িবষেয় পা ােয়ট এর নন কাস  চাকরণ (গ) িনরাপদ িশা কিমর মােম িশাথেদর
সামিক িনরাপা এবং ু পাঠদান পিরেবশ িনিতকরণ
গেবষণা ও িশণ
(ক) কেলজ জান ােলর িনয়িমত কাশনা (খ) িরসাচ  ও িচং মেথােডালিজ এবং কািরলাম সংা িবষেয় িশকেদর িনয়িমত িশণ
সবা সংা
(ক) িপিসআর াব াপন (খ) ডাপ ট চাকরণ
িতান বাপনা
(ক) িনরাপদ িশা কিমর অধীেন িশাথেদর িনরাপা ও একােডিমক কায ম িনিতকরেণর িবিভ কায ম (খ) আইন-লা
কিমর মােম বিহরাগত েবশ িনয়ণসহ কাােসর সািব ক আইন-লা রাকরণ

সমা এবং চােলসহ:

(ক)  িশাথ  সংা  অপােত  নন  পদ  জেনর  উোগ  হণ  এবং    পেদ  পদায়ন  িনিতকরণ  (খ)  আসন  সংা  ি  পাওয়ায়
িশাথেদর আবাসন িনিতকরণ এর সমা (গ) িনং াাম ধারাবািহক ভােব অাহত রাখা (ঘ) যানবাহেনর তা

ভিবৎ পিরকনা:

(ক) িশকেদর জ মিডকাল এেকশন, ভাইভা পিত, ওসিপ, প ণয়ন, ইউিনফম  মািকং এবং মািিমিডয়া েজনেটশন এর
উপর িশণ অাহত রাখা (খ) িশক ও িশাথেদর কিউটার বহাের পারদশ করার লে েয়াজনীয় বা হণ (গ) িশকেদর
গেবষণা কােজ আরও বিশ সৃ করার উেে িরসাচ  মেথােডালিজর উপর িশণ অাহত রাখা
(ঘ) আিথ ক কায ম আইন ও িবিধ মাতােবক পিরচালনার লে িপিপআর িশণ দােন উোগ হণ

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ক) একােডিমক কােলার অযায়ী পাম পিরচালনা ও পরীাসহ হেণর মােম একােডিমক কায ম িনিতকরণ (খ)
িশাথ পাঠদান ও িশকেদর জ মিডকাল এেকশন, ভাইভা পিত, ওসিপ, প ণয়ন, ইউিনফম  মািকং এবং
মািিমিডয়া েজনেটশন এর উপর িশণ দােনর মােম িশেকর দতা ি কের িশার ণগত কািত লমাা অজন
(গ) িশকেদর গেবষণা সংা বিধ তকরণ এবং িনয়িমত জান াল কাশ (ঘ) িশকেদর কিউটার বহাের পারদশ করার লে
েয়াজনীয় বা হণ (ঙ) বািষ ক ীড়া ও সাংিতক অান আেয়াজন (চ) িনয়িমত পাম বিহ ত কায ম যমন কেলজ
াগািজন/সামিয়কী/সেপাস কাশ, জাতীয় িদবসসেহ অান আেয়াজন ও িবতক কম শালা আেয়াজন (ছ) শাসন ও
সংারলক কম সাদেনর  যমন াচার, ই-গভা উাবন, ত অিধকার, অিভেযাগ িতকার ও সবা দান িতিতর
কম  পিরকনা বাবায়েনর মােম কািত লমাা অজন
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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-

অ, রংর মিডেকল কেলজ, রংর

এবং

মহাপিরচালক,  া  িশা  অিধদর-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
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সাব জনীন ােসবা িনিতকরণ এর জ মানসত িশিত জনবল

১.২ অিভল (Mission)
িচিকৎসা িশা িতানসেহ মানসত িচিকৎসা িশা বা চাকরণ। দতা উয়েনর িনিমে িশেণর েযাগ সসারণ,
গেবষণালক কাজ িকরণ ও জান াল কাশ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. একােডিমক কায ম িনিতকরণ
২. িশাথ পাঠদান ও িশক িশেণর মােম িশেকর দতা ি কের িশার ণগত মােনায়ন
৩. গেবষণা সাদন ও জান াল কাশ
৪. িনয়িমত পাম বিহ ত কায ম

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশা কায ম িনিতকরেণর লে তীয় ও বহািরক পাঠসহ িনিতকরণ
২. িশার ণগত মােনায়েনর লে িশাথেদর হােত কলেম িশণ দান
৩. একােডিমক কােলার অযায়ী সকল কার পরীা হণ
৪. গেবষণা কায ম এর সংা ও ণগত মান ির লে েয়াজনীয় পদেপ হণ
৫. িশার ণগত উৎকষ  সাধন ও িতান বাপনা দতা িকে িশক ও সকল পয ােয়র কম কতা-কম চারীেদর
িশণ দান সহ অা পদেপ হণ
৬. সবাহীতােদর সবার পিরিধ ি এবং িতােনর সািভ স াব সেহর আিনকীকরণ
৭. শারীিরক ও মানিসক িবকােশর লে ীড়া ও সাংিতক কায ম হণ
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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

িশ  (াস) (পচ
বছেরর কম বয়সী)
২০২৫ সােলর টােগ ট-২৭

িশ  (াস)
িত
হাজাের

২৮ ২৮ ২৭.২৫ ২৭.১২ ২৭
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ, া িশা
অিধদর এবং া অিধদর

৮ম বািষ কী পিরকনা (অয়-১০ া-৫২২ ৪ এ দয় ২০২৫ সােলর
টােগ ট অজেনর িনিমে), িবিডএইচএস-২০১৪, িবিবএস-২০১৭
এসিভআরএস-২০২০, ইউিনেসফ, আরিপআইিপ; ভিলউম-১ এমআইএস
(িডিজএইচএস), এমআইএস (িডিজএফিপ)

মা  (াস) ২০২৫
সােলর টােগ ট-১০০

মা 
অপাত (াস)

িত
লে

১৬৫ ১৬৩ ১৪৫ ১২৫ ১০০
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ, া িশা
অিধদর এবং া অিধদর

িবিজএইচএস-২০১৪,িবিবএস-২০১৭, এসিবআরএস-২০২০,ইউিনেসফ,
আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায়-১০, া-৫২২ এ দয়
২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিমে)

মাট জনন হার
(TFR) (াস) ২০২৫
সােলর টােগ ট-১০০

মাট জনন হার
িত
লে

২.০৪ ২.০৪ ২.০২ ২.০১ ২
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ, া িশা
অিধদর এবং া অিধদর

িবিজএইচএস-২০১৪,িবিবএস-২০১৭, এসিবআরএস-২০২০,ইউিনেসফ,
আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায়-১০, া-৫২২ এ দয়
২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিমে)

মাট জনন হার
িত
লে

২.০৪ ২.০৪ ২.০২ ২.০১ ২
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ, া িশা
অিধদর এবং া অিধদর

িবিজএইচএস-২০১৪,িবিবএস-২০১৭, এসিবআরএস-২০২০,ইউিনেসফ,
আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায়-১০, া-৫২২ এ দয়
২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিমে)

পিরবার পিরকনা
পিত বহার ২০২৫
সােলর টােগ ট-৭৫

পিত
বহারকারীর
হার

িত
শতেক

৬৩.০৪ ৬৩.৯ ৭০ ৭২ ৭৫
ানীয় সরকার িবভাগ এবং
া অিধদর

িবিজএইচএস-২০১৪,িবিবএস-২০১৭, এসিবআরএস-২০২০,ইউিনেসফ,
আরিপআইিপ; ভিলউম-১, এমআইএস (িডিজএইচএস), এমআইএস
(িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায়-১০, া-৫২২ এ দয়
২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিমে)

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, অোবর ২২, ২০২২ ১৯:৪৭ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ০২, ২০২২

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] একােডিমক
কায ম
িনিতকরণ

২৫

[১.১] একােডিমক কােলার
[১.১.১] কােলার নয়ণ তািরখ তািরখ ৫ ৩০.১০.২২ ১০.১১.২২ ৩০.১১.২২ ১০.১২.২২ ২০.১২.২২ ৩০.০৭.২৩ ৩০.০৭.২৪

[১.১.২] বাবায়েনর হার গড় % ৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬৫ ৯১ ৯২

[১.২] িভিজা ম
[১.২.১] িভিজ া ম গঠন তািরখ তািরখ ৫ ৩০.১০.২২ ১০.১১.২২ ৩০.১১.২২ ১০.১২.২২ ২০.১২.২২ ৩০.০৭.২৩ ৩০.০৭.২৪

[১.২.২] িরেপাট  দািখল সমি সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৩ ১৪

[১.৩] িশক ায়ন [১.৩.১] িশক ায়ন সমি
িশক
সংা

৫ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩২ ৩৪

[২] িশাথ
পাঠদান ও
িশক
িশেণর
মােম
িশেকর দতা
ি কের
িশার ণগত
মােনায়ন

২৫

[২.১] তীয় াস হন

[২.১.১] ফজ-১ এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

২ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৫২০ ৫৪০

[২.১.২] ফজ-২ এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

২ ৩৩০ ৩১০ ২৯০ ২৭০ ২৫০ ৩৪০ ৩৫০

[২.১.৩] ফজ-৩ এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

২ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৪২০ ৪৪০

[২.১.৪] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

২ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৩০০ ৩৯০ ৪০০

[২.১.৫] ফজ-৪ ডাল এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

১ ৫৬০ ৫৪০ ৫২০ ৫০০ ৪৮০ ৫৭০ ৫৮০

[২.১.৬] পা ােয়ট িশাথ/িশণাথেদর পাঠদান সমি
াস
ঘা

১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০৫ ২১০

[২.২] বহািরক াস হন

[২.২.১] ফজ-১ এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

২ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৫১০ ৫২০

[২.২.২] ফজ-২ এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

২ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১১০ ২০০ ২২০

[২.২.৩] ফজ-৩ এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

২ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ১১০ ১২০
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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 

[২.২.৪] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় িিনকাল পাঠদান (সকাল) সমি
াস
ঘা

১ ৩২৫ ৩১০ ২৯০ ২৭০ ২৫০ ৩৩০ ৩৫০

[২.২.৫] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় িিনকাল পাঠদান
(সাাকালীন)

সমি
াস
ঘা

১ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ৩৬০ ৩৭০

[২.২.৬] ফজ-৪ ডাল এর সকল িবষেয় পাঠদান সমি
াস
ঘা

১ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৪২০ ৪৪০

[২.২.৭] পা ােয়ট িশাথ/িশনাথেদর হােত কলেম
িশা

সমি সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০৫ ২১০

[২.৩] িশন

[২.৩.১] িচং ােথােডালিজ/আঃ কেলজ িশণ সমি
িশক
সংা

১ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৬০ ৭০

[২.৩.২] মিডিসন/গাইিন/সাজারী িবভােগ হােত কলেম িশণ
(Major/minor/emergency/intervention)

সমি সংা ১ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৩০৫ ৩১০

[২.৩.৩] িসএমই (Continuous medical
education) আেয়াজন

সমি সংা ১ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৬ ৩৭

[২.৩.৪] মিন ং সশন/কস েজেশন/া রাউ আেয়াজন সমি সংা ১ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ১৮৫ ১৯০

[২.৪] পরীা [২.৪.১] কাড /এেসসেম/পশাগত পরীা সমি সংা ১ ৬১ ৫৯ ৫৭ ৫৫ ৫৩ ৬২ ৬৩

[৩] গেবষণা
সাদন ও
জান াল কাশ

১০
[৩.১] গেবষণা [৩.১.১] গেবষণা সমি সংা ৫ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ৩০ ৩৫

[৩.২] জান াল কাশ [৩.২.১] জান াল কাশ সমি সংা ৫ ২ ১

[৪] িনয়িমত
পাম বিহ ত
কায ম

১০

[৪.১] সাংিতক সাহ [৪.১.১] সাংিতক অান আেয়াজন সমি সংা ৩ ১ ০ ০ ১ ১

[৪.২] ীড়া সাহ
[৪.২.১] বািষ ক ীড়া অান আেয়াজন (অঃ ক ও
বিহরান)

সমি সংা ৩ ১ ০ ১ ১

[৪.৩] কেলজ
াগািজন/সামিয়কী/সেপাস
কাশ

[৪.৩.১] কাশনা সমি সংা ২ ১ ১ ১

[৪.৪] জাতীয় িদবসসহ পালন [৪.৪.১] জাতীয় িদবসসেহর অান আেয়াজন সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৪.৫] িবতক কম শালা [৪.৫.১] িবতক কম শালার আেয়াজন সমি সংা ১ ১ ২ ২
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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
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আিম, অ, রংর মিডেকল কেলজ, রংর, মহাপিরচালক, া িশা অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মহাপিরচালক,  া  িশা  অিধদর িহসােব  অ,  রংর মিডেকল কেলজ,  রংর-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অ
রংর মিডেকল কেলজ, রংর

তািরখ

মহাপিরচালক
া িশা অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এমআইএস(MIS) (Management Information System)

২ এসিভআরএস(SVRS) (Simple Vital Registration System)

৩ এফআর (TFR) (Total Fertility Rate)

৪ িডিজএইচএস(DGHS) (Directorate General of Health Services)

৫ িডিজএফিপ (DGFP) (Directorate General of Family planning)

৬ িসএমই (CME) (Center For Medical Education)
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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] একােডিমক কােলার
[১.১.১] কােলার নয়ণ অ মেহাদেয়র দর কােলােরর িপিডএফ কিপ অ কক সতািয়ত

[১.১.২] বাবায়েনর হার িবভাগসহ
সংি িবভাগসহ হেত া অজন এর ত অিফস
ধান কক সতািয়ত

[১.২] িভিজা ম
[১.২.১] িভিজ া ম গঠন অ মেহাদেয়র দর অিফস আেদশ এর কিপ

[১.২.২] িরেপাট  দািখল অ মেহাদেয়র দর
সংি িবভাগ ও কিম সহ হেত া ত অিফস
ধান কক সতািয়ত

[১.৩] িশক ায়ন [১.৩.১] িশক ায়ন অ মেহাদেয়র দর
সংি িবভাগ ও িভিজা কিম হেত া ায়ন
িরেপাট 

[২.১] তীয় াস হন

[২.১.১] ফজ-১ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.১.২] ফজ-২ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.১.৩] ফজ-৩ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.১.৪] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.১.৫] ফজ-৪ ডাল এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.১.৬] পা ােয়ট িশাথ/িশণাথেদর পাঠদান সংি িবভাগসহ
সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.২] বহািরক াস হন

[২.২.১] ফজ-১ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.২.২] ফজ-২ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.২.৩] ফজ-৩ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, অোবর ২২, ২০২২ ১৯:৪৭ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ০২, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.২] বহািরক াস হন

[২.২.৪] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় িিনকাল পাঠদান (সকাল) সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.২.৫] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় িিনকাল পাঠদান (সাাকালীন) সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.২.৬] ফজ-৪ ডাল এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগসহ
ফজ ধান হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.২.৭] পা ােয়ট িশাথ/িশনাথেদর হােত কলেম িশা সংি িবভাগসহ
সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক
সতািয়ত

[২.৩] িশন

[২.৩.১] িচং ােথােডালিজ/আঃ কেলজ িশণ অ মেহাদেয়র দর অিফস আেদেশর কিপ ও ছিব

[২.৩.২] মিডিসন/গাইিন/সাজারী িবভােগ হােত কলেম িশণ
(Major/minor/emergency/intervention)

সংি িবভাগসহ
সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক
সতািয়ত

[২.৩.৩] িসএমই (Continuous medical education) আেয়াজন অ মেহাদেয়র দর অিফস আেদেশর কিপ ও ছিব

[২.৩.৪] মিন ং সশন/কস েজেশন/া রাউ আেয়াজন সংি িবভাগসহ
সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধান কক
সতািয়ত

[২.৪] পরীা [২.৪.১] কাড /এেসসেম/পশাগত পরীা সংি িবভাগসহ
সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক
সতািয়ত

[৩.১] গেবষণা [৩.১.১] গেবষণা
ইউশনাল িরচাস  িরিভউ ও
ইিথকাল িরিভউ কিম, িনজ
দর

ইউশনাল িরচাস  িরিভউ ও ইিথকাল িরিভউ কিম
হেত া ত অিফস ধান কক সতািয়ত

[৩.২] জান াল কাশ [৩.২.১] জান াল কাশ জান াল কিম জান াল এর থম ও চীপ পাতার িপিডএফ কিপ

[৪.১] সাংিতক সাহ [৪.১.১] সাংিতক অান আেয়াজন সাংিতক কিম সাংিতক কিম এর সভাপিতর তয়ন প ছিব

[৪.২] ীড়া সাহ [৪.২.১] বািষ ক ীড়া অান আেয়াজন (অঃ ক ও বিহরান) ীড়া কিম ীড়া কিম এর সভাপিতর তয়ন প ও ছিব

[৪.৩] কেলজ
াগািজন/সামিয়কী/সেপাস কাশ

[৪.৩.১] কাশনা কাশনা কিম কাশনার থম পাতার িপিডএফ কিপ

[৪.৪] জাতীয় িদবসসহ পালন [৪.৪.১] জাতীয় িদবসসেহর অান আেয়াজন অ মেহাদেয়র দর অিফস আেদশ ও ছিব

[৪.৫] িবতক কম শালা [৪.৫.১] িবতক কম শালার আেয়াজন িবতক কম শালা আেয়াজন কিম
িবতক কম শালা আেয়াজন কিম এর সভাপিতর তয়ন
প ও ছিব
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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


