
বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন কাউডিল 

 স্বল্প মেয়ােী (অ্গ্রাডিকার ০৩ বছর), েধ্য মেয়ােী (০৬ বছর) ও েীর্ ঘ মেয়ােী (০৯ বছর ও তদুর্ধ্ঘ) কে ঘপডরকল্পনা 

 

স্বল্প মেয়ােী (অ্গ্রাডিকার ০৩ বছর) কে ঘ পডরকল্পনা 

# নীডতগত উদেশ্য কে ঘ মকৌশল করণীয় 
োডয়ত্ব 

পালনকারী 

১  ইনডিটিউশনাল মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মেল (IQAC) এর 

প্রাডতষ্ঠাডনকীকরণ 

(Institutionalization) 

এবাং ন্যাশনাল 

মকায়াডলডিদকশনে 

মেেওয়াকঘ (NQF) এর 

গুরুত্ব প্রডতষ্ঠা 

 মে েকল উচ্চডশক্ষা প্রডতষ্ঠাদন 

ইনডিটিউশনাল মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মেল (IQAC) মনই 

মে েকল প্রডতষ্ঠাদন IQAC 

প্রডতষ্ঠা উৎোডিতকরণ 

 প্রডতডষ্ঠত ইনডিটিউশনাল 

মকায়াডলটি অ্যাসুদরি মেল 

(IQAC) েমূি েডেয়করণ 

 েদেতনতা সৃডি ও 

উৎোডিতকরণ 

 ডশক্ষা কাে ঘেে পে ঘাদয় 

মেলি অ্যাদেেদেন্ট (SA) 

 প্রডশক্ষণ, কে ঘশালা ও 

মেডেনার 

 েত ডবডনেয় েভা 

 

 মভৌত অ্বকাঠাদো উন্নয়ন ও 

জনবল ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 মোগ্যতা েম্পন্ন প্রডশক্ষক 

প্যাদনল ততডর 

 মকায়াডলটি অ্যাসুদরি এবাং 

মেলি অ্যাদেেদেন্ট 

ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও ডবতরণ 

 ডবষয় ডভডিক ম্যানুয়াল 

প্রস্তুতকরণ 

 ডকউএ এডরয়া ডভডিক 

েেোেডয়ক উিে েে ঘা 

ম্যানুয়াল (Best 

Practices Manual) 

প্রণয়ন ও ডবতরণ 

ডকউএ ও 

এনডকউএি 

ডবভাগ 

২  উচ্চডশক্ষা প্রডতষ্ঠান ও ডশক্ষা 

কাে ঘেে পে ঘাদয় 

অ্যাদেডিদেশদনর গুরুত্ব 

প্রডতষ্ঠা 

 অ্যাদেডিদেশন েম্পদকঘ 

অ্বডিতকরণ ও 

উৎোডিতকরণ 

 ডশক্ষা কাে ঘেেেমূি 

অ্যাদেডিদেশদনর জন্য 

প্রস্তুতকরণ 

 অ্যাদেডিদেশন কাে ঘেে শুরু  

 

 অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় 

প্রডশক্ষণ, কে ঘশালা, মেডেনার 

ও েত ডবডনেয় েভা 

আদয়াজন 

 অ্যাদেডিদেশন োংোন্ত 

পরােশ ঘ প্রোন 

 অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় 

েিায়তার জন্য পরােশ ঘোতা 

(Mentor) ডনদয়াগ 

 মভৌত অ্বকাঠাদো উন্নয়ন ও 

জনবল ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 অ্যাদেডিদেশন িযান্ডাি ঘ 

ডনি ঘারণ ও অ্বডিতকরণ  

 অ্যাদেডিদেশন কডেটি 

গঠদনর জন্য ডবদশষজ্ঞ 

প্যাদনল গঠন 

 অ্যাদেডিদেশদন োংোন্ত 

ডবডি ও প্রডবিান প্রণয়ন 

অ্যাদেডিদেশন 

ডবভাগ 

৩  আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

গ্রিণদোগ্য মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মনেওয়াকঘ ও 

অ্যাদেডিদেশন এদজডির 

োদে েম্পকঘ স্থাপন 

 মকায়াডলটি অ্যাসুদরি ও 

অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় 

গদবষণা কাে ঘেে পডরোলনা 

 আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

গ্রিণদোগ্য মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মনেওয়াকঘ ও 

অ্যাদেডিদেশন এদজডির 

োদে েেদ াতা স্মারক 

স্বাক্ষর 

 আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

গ্রিণদোগ্য মকায়াডলটি 

 মভৌত অ্বকাঠাদো উন্নয়ন ও 

জনবল ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 িাডি ডভডজে 

 পারস্পডরক স্বাে ঘ োংডিি 

ডবষদয় ডিপাডক্ষক আদলােনা 

 আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

মকায়াডলটি অ্যাসুদরি এবাং 

বডিিঃেম্পকঘ, 

গদবষণা ও 

োনেণ্ড ডবভাগ 



 

 

 

 

 

 

 

অ্যাসুদরি মনেওয়াকঘ ও 

অ্যাদেডিদেশন এদজডির 

প্রােডেক েেস্যপে গ্রিণ 

 মকায়াডলটি অ্যাসুদরি ও 

অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় 

গদবষণা কাে ঘেে পডরোলনা 

অ্যাদেডিদেশন ডবষয়ক 

মেডেনার ও কনিাদরদি 

অ্াংশগ্রিণ 

 গদবষণা নীডতোলা প্রণয়ন, 

প্রস্তাবনা আহ্বান, মূল্যায়ন 

ও ডনব ঘােন 

 

েধ্য মেয়ােী (০৬ বছর) কে ঘপডরকল্পনা 

 েল্প মেয়ােী (০৩ বছর) কে ঘপডরকল্পনায় বণীত কাে ঘেে অ্ব্যািত োডকদব। িারাবাডিক েধ্য মেয়ােী কে ঘপডরকল্পনা 

ডনম্নরূপিঃ- 

# নীডতগত উদেশ্য কে ঘ মকৌশল করণীয় োডয়ত্ব পালনকারী 

১  উচ্চডশক্ষা প্রডতষ্ঠান ও ডশক্ষা 

কাে ঘেে পে ঘাদয় মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মেকাডনজে ও 

এনডকউএি বাস্তবায়দন 

েডেয় েিদোডগতা 

 মে েকল উচ্চডশক্ষা 

প্রডতষ্ঠাদন 

ইনডিটিউশনাল 

মকায়াডলটি অ্যাসুদরি 

মেল (IQAC) নাই 

মেখাদন IQAC 

প্রডতষ্ঠা  

 মে েকল উচ্চডশক্ষা 

প্রডতষ্ঠাদন 

ইনডিটিউশনাল 

মকায়াডলটি অ্যাসুদরি 

মেল (IQAC) আদছ 

মেগুদলা েডেয়করণ  

 মকায়াডলটি অ্যাসুদরি ও 

এনডকউএি ডবষদয় 

প্রডশক্ষণ, কে ঘশালা ও 

মেডেনার 

 েত ডবডনেয় েভা 

 একদিডেক অ্ডিে ও 

েডনেডরাং 

 মভৌত অ্বকাঠাদো 

উন্নয়ন ও জনবল 

ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 মোগ্যতা েম্পন্ন 

প্রডশক্ষক প্যাদনল 

েম্প্রোরণ এবাং তাদের 

প্রডশক্ষণ প্রোন  

 অ্ডিের ও পে ঘদবক্ষক 

ডনদয়াগ 

 

ডকউএ ও 

এনডকউএি ডবভাগ 

২  আগ্রিী উচ্চডশক্ষা প্রডতষ্ঠাদনর 

ডশক্ষা কাে ঘেে অ্যাদেডিে 

করা 

 

  

 

 অ্যাদেডিদেশন কডেটি 

কর্তঘক ডশক্ষা কাে ঘেদের 

মকায়াডলটি মূল্যায়ন 

 অ্যাদেডিদেশদনর জন্য 

উপযুক্ততা োোই 

 একদিডেক অ্ডিে ও 

েডনেডরাং  

 মভৌত অ্বকাঠাদো 

উন্নয়ন ও জনবল 

ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 মেন্টর ডনদয়াগ 

 অ্যাদেডিদেশন কডেটি 

গঠন 

 অ্ডিের প্যাদনল ততডর  

 অ্ডিের ডনদয়াগ 

অ্যাদেডিদেশন 

ডবভাগ  



৩  আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

বাাংলাদেদশর উচ্চডশক্ষার 

ভাবমূডতঘ উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

গ্রিণদোগ্য মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মনেওয়াকঘ ও 

অ্যাদেডিদেশন 

এদজডির পূণ ঘ েেস্যপে 

গ্রিণ 

 মভৌত অ্বকাঠাদো 

উন্নয়ন ও জনবল 

ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

গ্রিণদোগ্য মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মনেওয়াকঘ ও 

অ্যাদেডিদেশন এদজডি 

কর্তঘক বাাংলাদেশ 

অ্যাদেডিদেশন 

কাউডিদলর কাে ঘেে 

মূল্যায়ন  

 আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

মকায়াডলটি অ্যাসুদরি 

এবাং অ্যাদেডিদেশন 

ডবষয়ক মেডেনার ও 

কনিাদরি আদয়াজন 

বডিিঃেম্পকঘ, 

গদবষণা ও োনেণ্ড 

ডবভাগ 

 

েীর্ ঘ মেয়ােী (০৯ বছর ও তদুর্ধ্ঘ) কে ঘপডরকল্পনা 

 েল্প মেয়ােী (০৩ বছর) ও েধ্য মেয়ােী (০৬ বছর) কে ঘপডরকল্পনায় বণীত কাে ঘেে অ্ব্যািত োডকদব। বণীত 

কাে ঘেদের িারাবাডিকতায় েীর্ ঘ মেয়াদে (০৯ বছর) বাস্তবায়নদোগ্য কে ঘপডরকল্পনা ডনম্নরূপিঃ- 

# নীডতগত উদেশ্য কে ঘ মকৌশল করণীয় োডয়ত্ব পালনকারী 

১  উচ্চডশক্ষা প্রডতষ্ঠানেমূদির 

েকল পে ঘাদয় এনডকউএি 

বাস্তবায়ন ডনডিতকরণ 

 অ্াংশীজদনর োডিো মেোদনা, 

েোেে কে ঘোংস্থান এবাং 

মেদশর মেকেই আে ঘ-

োোডজক উন্নয়দনর লদক্ষয 

মোগ্যতা েম্পন্ন গ্রযাজুদয়ে 

ততডর 

 একদিডেক অ্ডিে ও 

েডনেডরাং 

 ডনদয়াগকারী 

প্রডতষ্ঠানেমূদির কাদছ 

গ্রযাজুদয়েদের 

গ্রিণদোগ্যতা মূল্যায়ন  

 কে ঘদক্ষদে গ্রযাজুদয়েদের 

কে ঘেক্ষতা মূল্যায়ন 

উৎোডিতকরণ  

 মভৌত অ্বকাঠাদো 

উন্নয়ন ও জনবল 

ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 অ্ডিের প্যাদনল 

েম্প্রোরণ 

 এনডকউএি েোেে 

ভাদব অ্নুেরণকারী 

উচ্চডশক্ষা প্রডতষ্ঠান ও 

ডশক্ষা কাে ঘেদের 

তাডলকা প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

 কে ঘদক্ষদে গ্রযাজুদয়েদের 

কে ঘেক্ষতা মূল্যায়ন 

প্রডতদবেন পে ঘাদলােনা 

ডকউএ ও 

এনডকউএি ডবভাগ 



২  উচ্চডশক্ষা প্রডতষ্ঠান ও 

ডশক্ষাকাে ঘেে অ্যাদেডিে 

করা 

 

  

 

 প্রাডতষ্ঠাডনক 

অ্যাদেডিদেশন 

উৎোডিত করণ 

 প্রাডতষ্ঠাডনক মেলি 

অ্যাদেেদেন্ট উৎোডিত 

করণ 

 প্রাডতষ্ঠাডনক 

অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় 

প্রডশক্ষণ ও কে ঘশালা 

আদয়াজন 

 মভৌত অ্বকাঠাদো 

উন্নয়ন ও জনবল 

ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 প্রাডতষ্ঠাডনক পে ঘাদয়র  

মেলি অ্যাদেেদেন্ট 

ম্যানুয়াল প্রণয়ন 

 প্রাডতষ্ঠাডনক 

অ্যাদেডিদেশন োনেণ্ড 

ও মোগ্যতা ডনি ঘারণ 

এবাং প্রোর 

 প্রাডতষ্ঠাডনক ও ডশক্ষা 

কাে ঘেে 

অ্যাদেডিদেশদনর 

উপযুক্ততা োোই 

 অ্যাদেডিদেশন কডেটি 

গঠদনর জন্য মোগ্যতা 

েম্পন্ন ডবদশষজ্ঞ 

তাডলকা েম্প্রোরণ এবাং 

েক্ষতা বৃডি 

অ্যাদেডিদেশন 

ডবভাগ 

৩  বাাংলাদেদশর উচ্চডশক্ষা 

প্রডতষ্ঠান ও ডশক্ষা কাে ঘেদের 

আন্তজঘাডতক স্বীকৃডত ও 

গ্রিণদোগ্যতা বৃডি 

 

 

 

 

 

 আন্তজঘাডতক পে ঘাদয় 

গ্রিণদোগ্য মকায়াডলটি 

অ্যাসুদরি মনেওয়াকঘ ও 

অ্যাদেডিদেশন 

এদজডিেমূদির োদে 

েম্পকঘ উন্নয়ন ও 

েম্প্রোরণ 

 মকায়াডলটি অ্যাসুদরি ও 

অ্যাদেডিদেশন োনেণ্ড 

পে ঘাদলােনা, নবায়ন ও 

োপকাঠি 

(Benchmark) 

ডনি ঘারণ  

 মভৌত অ্বকাঠাদো 

উন্নয়ন ও জনবল 

ডনদয়াগ 

 োনব েম্পে উন্নয়ন 

 ডকউএ ও 

অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় 

পডরোডলত গদবষণা 

প্রডতদবেন পে ঘাদলােনা  

 আন্তজঘাডতক পডরেণ্ডদল 

মকায়াডলটি অ্যাসুদরি 

এবাং অ্যাদেডিদেশন 

ডবষদয় উদ্ভাডবত নতুন 

িারণােমূি পে ঘাদলােনা 

বডিিঃেম্পকঘ, 

গদবষণা ও োনেণ্ড 

ডবভাগ 

 

 


