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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 উয়নঃ
ক)  বব  ্রাল  াপন,  নন  িনন  েবশ  তারন  াপন  ভবন,  হােল,  কেলজ  কাাস  এলাকার  সামিক  সংার  ও  নন
অবকাঠােমা  াপন
খ)  কেলজ  অিডেটািরয়াম  এর  সংার  ও  নবায়ন,  কেলজ  উান  এর  নবায়ন  ,  ছা  ও  ছাীেদর  কমনম  আিনকায়ন,  নন  লকচার
িথেয়টার, ঊেটািরয়াল ম াপন
গ) কেলজ ও কেলজ সংল সন  এলাকায় াজ সািকট কােমরা াপন ও ওয়াইফাই নটওয়াক াপন
একােডিমক কায মঃ
ক)একােডিমক কােলার নয়ন , েড সফটওয়ার াপন ,ই-লাইেরী াপন এবং ওেয়বসাইট আপেেডশন
খ) আারােয়ট ও পাােয়ট লাইেরী সংার, বিধ তকরন ও পয া বই মদকরন, িভেসরা িমউিজয়াম াপন
গেবষনা, িশনঃ
ক) িরসাচ  মথডলিজ, িচং মথডলিজ িনয়িমত িশন দান খ) িশক ও পাােয়ট িশাথেদর িনয়িমত গেবষনায় অংশহন
গ) িনয়িমত কেলজ জান ােলর কাশনা, দশীয় ও আজািতক গেবষনা এবং জান ােল িবিভ িবভাগ থেক িনয়িমত কাশনা
সবা সংাঃ
ক) মাইোবােয়ালিজ িবভােগ ভাইেটক, িজন এপাট , মিললার াব ও অা আিনক িবধাসহ আিনক াবেরটির াপন , িপিসআর
াবেরটিরেত কািভড রাগ িনন য় চলমান
খ)  িহোাথলিজ  াবেরটরীেত    েসিসং,  ােজন  সকশন  মিশন  এর  মােম  িহোাথলিজ  ও  সাইেটাাথলিজ  পরীা,  াড
অেটাএনালাইজার, বােয়ােকিমি অেটাএনালাইজার াপন গ) বিহিব ভাগ ও অিব ভােগ গীেসবা দান, জরী ও ন অপােরশন সাদন
িতান াবাপনাঃ
ক) আিথ ক কায ম আইন ও িবিধ মেন পিরচালনার জ আিথ ক পিরকনা ও াবাপনা কিম গঠন
খ)  পদসহ রেনর মােম পয া লাকবল িনেয়াগ গ) ার াবাপনা আিনকায়ন ও আইন-লা কিমর মােম িনরাপা
দান

সমা এবং চােলসহ:

ক) িশাথ অপােত িশক তা সমাধােনর উোগ হন ও  পদসহ রেনর াবা হন
খ) িশাথেদর আবাসন াবা িনিত করন ও যানবাহেনর সমা সমাধান
গ) িশাথেদর জ আই কন ার াপন, যাবতীয় লনেদেনর জ াংেকর থ াপন

ভিবৎ পিরকনা:

ক) িশকেদর মােনায়েন িচং মথডেলািজ, িরসাচ  মথডলিজ এর উপর িনয়িমত িশন দান, িপিপ আর িশন দান
খ) জাতীয় াচার কৗশল পিরকনা নয়ন, আই কন ার, িসেলশন াব াপন

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ক) একােডিমক কােলার অযায়ী পাম পিরচালনা ও পরীাসহ হন
খ) জাতীয় াচার কৗশল পিরকনা বাবায়ন
গ) সকল িশকগনেক গেবষনায় সৃকরন, ইেকস জান ােল পাবিলেকশন ও মিডেকল কেলজ জান ােলর মােনায়ন ঘ)
িনয়িমত একা কািরলার এিিভর আেয়াজন
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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, ঢাকা মিডেকল কেলজ, ঢাকা

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 িনিতকরন এর জ অ িচিকৎসা িশা িতােন মানস জনবল

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. একােডিমক কায ম িনিতকরণ
২. িশাথ পাঠদান ও িশক িশেনর মােম িশেকর দতা ি কের িশার নগত মােনায়ন
৩. গেবষণা সাদন ও জান াল কাশকরণ
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. একােডিমক কায ম িনিতকরেনর লে িনধ ািরত তীয় ও বহািরক াসসহ হন
২. একােডিমক কােলার অযায়ী সকল কার পরীা হন
৩. িশার ণগত মান উয়েনর লে িশাথেদর হােত কলেম িশন রািত করন
৪. িশকেদর গেবষনা কায ম জারদার
৫. িশাথেদর শারীিরক ও মানিসক িবকােশর লে ীড়া, সাংিতক কায ম হন এবং িনয়িমত কাউিিলং এর
াবা হন
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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)
২০২৫সােলর 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 ত (াস) ২০২৫
সােলর টােগ ট- ১০০

মা 
অপাত

ি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), এইআইএস
(িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায়- ১০, া-৫২২ এ
দয় ২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিম

মাট জননহার (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), এইআইএস
(িডিজএফিপ), ৮ম পবািষ কী পিরকনা (অায়- ১০, া-৫২২ এ
দয় ২০২৫ সােলর টােগ ট অজেনর িনিম

পিরবার পিরকনা পিত
বহার ২০২৫ সােলর
টােগ ট -৭৫

পিত
বহারকারীর
হার

িত
শতেক

৬৩.০৪ ৬৩.৯ ৭০ ৭২ ৭৫
ানীয় সরকার িবভাগ, া
সবা িবভাগ

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

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২ ১৯:৪৪ া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ২২, ২০২২

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 ৩০.১১.২২ ৩০.১২.২২ ৩০.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ ৩০.০৭.২৩ ৩০.০৭.২৪

[১.১.২] বাবায়েনর হার গড় % ৫ ৯০% ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৯০% ৯০%

[১.২] িভিজ া
ম

[১.২.১] িভিজ া ম
গঠন

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.১০.২২ ৩০.১১.২২ ৩০.১২.২২ ৩০.০১.২৩ ২৮.০২.২৩ 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 সংা ৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০

[২] িশাথ
পাঠদান ও
িশক
িশেনর
মােম
িশেকর দতা
ি কের
িশার নগত
মােনায়ন

২৫

[২.১] তীয় াস
হণ

[২.১.১] ফজ-১ এর সকল
িবষেয় পাঠদান

সমি াস ঘা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০

[২.১.২] ফজ-২ এর সকল
িবষেয় পাঠদান

সমি াস ঘা ২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০

[২.১.৩] ফজ-৩ এর
সকল িবষেয় পাঠদান

সমি াস ঘা ২ ৪৭৫ ৪২৭ ৩৮০ ৩৩২ ২৮৫ ৪৭৫ ৪৭৫

[২.১.৪] ফজ-৪ এর সকল
িবষেয় পাঠদান

সমি াস ঘা ২ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৮০০ ৮০০

[২.১.৫] পা-ােয়ট
িশাথ/িশনাথেদর
পাঠদান

সমি
াস
ঘা/ফাকাি

২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০৫ ২১০

[২.২] াবহািরক
াস হণ

[২.২.১] ফজ-১ এর সকল
িবষেয় পাঠদান

সমি াস ঘা ২ ৩৭০ ৩৩৩ ২৯৬ ২৫৯ ২২২ ৩৭০ ৩৭০

[২.২.২] ফজ-২ এর সকল
িবষেয় পাঠদান

সমি াস ঘা ২ ১৭০ ১৫৩ ১৩৬ ১১৯ ১০২ ১৭০ ১৭০

[২.২.৩] ফজ-৩ এর
সকল িবষেয় পাঠদান

সমি াস ঘা ১ ১২৩ ১১০ ৯৮ ৮৬ ৭৩ ১২৩ ১২৩

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

সমি াস ঘা ১ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৮০ ১৮০

[২.২.৫] ফজ-৪ এর সকল
িবষেয় সাকালীন
পাঠদান

সমি াস ঘা ১ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৮০ ১৮০

[২.২.৬] পা-ােয়ট
িশাথ/িশনাথেদর
হােত কলেম িশা

সমি
াস
ঘা/ফাকাি

১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০৫ ২১০

[২.৩] িশন

[২.৩.১] িচং াথডলিজ
/আ কেলজ িশন

সমি
িশেকর
সংা

১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ ১২০

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

সমি সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২১০ ২২০

[২.৩.৩]
িসএমই(continuous
medical
education) মােম
সিমনার আেয়াজন

সমি সংা ১ ৩৫ ৩১ ২৮ ২৪ ২১ ৪০ ৪৫

[২.৩.৪] মিন ং সশন/কস
েজেশন/া রাউ
আেয়াজন

সমি সংা ১ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ১৮৫ ১৯০

[২.৪] পরীা

[২.৪.১] আারােয়ট
এেসসেম
পরীা/ফাকাি

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ২

[২.৪.২] আারােয়ট
ওয়াড  ফাইনাল
পরীা/ফাকাি

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ২



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২ ১৯:৪৪ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ২২, ২০২২

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 

[২.৪.৩] পাােয়ট
এেসসেম পরীা
/ফাকাি

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ২

[৩] গেবষণা
সাদন ও
জান াল
কাশকরণ

১০

[৩.১] গেবষণা
সাদন

[৩.১.১] িশকেদর
গেবষণা

সমি সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[৩.১.২] িশাথেদর
গেবষনা
(িথিসস/িডসারেটশন)

সমি সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[৩.২] জান াল
কাশনা

[৩.২.১] জান াল কাশ সমি সংা ৪ ২ ১ ২ ২

[৪] িনয়িমত
পাম বিহ ত
কায ম

১০

[৪.১] সাংিতক
অান

[৪.১.১] সাংিতক
অান আেয়াজন

সমি সংা ৩ ২ ১ ৩ ৩

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

তািরখ তািরখ ৩ ২০.১২.২২ ২০.০১.২৩ ২০.০২.২৩ ২০.০৩.২৩ ২০.০৪.২৩ ০১.০১.২৩ ০১.০১.২৪

[৪.৩] কেলজ
াগািজন/ সামিয়কী
কাশ

[৪.৩.১] কেলজ
াগািজন/ সামিয়কী
কাশনা

সমি সংা ২ ২ ১ ২ ২

[৪.৪] জাতীয়
িদবসসহ পালন

[৪.৪.১] জাতীয় িদবস
েহর 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 ২ ১ ২ ২



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২ ১৯:৪৪ া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ২২, ২০২২

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, ঢাকা  মিডেকল কেলজ, ঢাকা,  মহাপিরচালক, া  িশা অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

অ
ঢাকা মিডেকল কেলজ, ঢাকা

তািরখ

মহাপিরচালক
া িশা অিধদর

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২ ১৯:৪৪ া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ২২, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এম আইএস (MIS) এম আইএস (Management Information System)

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

৩ িডিজএফিপ (DGFP) িডিজএফিপ (Directorate General of Family Planning)

৪ িসএমই (CME) িসএমই (Center For Medical Education)



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, অোবর ১৮, ২০২২ ১৯:৪৪ া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ২২, ২০২২

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 কােলার এর িপিডএফ কিপ অ কক সতািয়ত

[১.১.২] বাবায়েনর হার িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া অজন এর ত দর ধানকক সতািয়ত

[১.২] িভিজ া ম
[১.২.১] িভিজ া ম গঠন অ মেহাদেয়র দর অিফস আেদেশর কিপ

[১.২.২] িরেপাট দািখল অ মেহাদেয়র দর সংি িবভাগ হেত া িরেপাট  দর ধানকক 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 হণ

[২.১.১] ফজ-১ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.১.২] ফজ-২ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.১.৩] ফজ-৩ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.১.৪] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.১.৫] পা-ােয়ট িশাথ/িশনাথেদর পাঠদান সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া িরেপাট  অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.২] াবহািরক াস
হণ

[২.২.১] ফজ-১ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.২] াবহািরক াস
হণ

[২.২.২] ফজ-২ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.২.৩] ফজ-৩ এর সকল িবষেয় পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.২.৪] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় (িিনকাল) পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.২.৫] ফজ-৪ এর সকল িবষেয় সাকালীন পাঠদান সংি িবভাগ সহ ফজ ধান হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.২.৬] পা-ােয়ট িশাথ/িশনাথেদর হােত কলেম িশা সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া িরেপাট  অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.৩] িশন

[২.৩.১] িচং াথডলিজ /আ কেলজ িশন অ মেহাদেয়র দর অিফস আেদেশর কিপ ও হািজরা

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

সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.৩.৩] িসএমই(continuous medical education) মােম
সিমনার আেয়াজন

অ মেহাদেয়র দর অিফস আেদেশর কিপ ও ছিব

[২.৩.৪] মিন ং সশন/কস েজেশন/া রাউ আেয়াজন সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.৪] পরীা
[২.৪.১] আারােয়ট এেসসেম পরীা/ফাকাি সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[২.৪.২] আারােয়ট ওয়াড  ফাইনাল পরীা/ফাকাি সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] পরীা [২.৪.৩] পাােয়ট এেসসেম পরীা /ফাকাি সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[৩.১] গেবষণা সাদন
[৩.১.১] িশকেদর গেবষণা

ইটউশনাল িরসাচ  িরিভউ ও ইিথকাল
িরিভউ কিম

িরসাচ  িরিভউ ও ইিথকাল িরিভউ কিম হেত া ত অিফস ধানকক
সতািয়ত

[৩.১.২] িশাথেদর গেবষনা (িথিসস/িডসারেটশন) সংি িবভাগ সহ সংি িবভাগ হেত া ত অিফস ধানকক সতািয়ত

[৩.২] জান াল কাশনা [৩.২.১] জান াল কাশ জান াল কিম জান াল এর ১ম পাতা ও িচপের পাতার িপিডএফ কিপ

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

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

[৪.৩] কেলজ াগািজন/
সামিয়কী কাশ

[৪.৩.১] কেলজ াগািজন/ সামিয়কী কাশনা কেলজ াগািজন কিম কেলজ াগািজন এর ১ম পাতার িপিডএফ কিপ

[৪.৪] জাতীয় িদবসসহ
পালন

[৪.৪.১] জাতীয় িদবস েহর অান আেয়াজন অ মেহাদেয়র দর 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


