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তাবরখ ১৮-০৭-২০২০ বর

১০-০৫-২০২০ তাবরখখর ইউজিবি/পাি বিশ্ব/বিবিধ/৫২৯(অংে-১)/২০১৬/২২১৯ এিং ০৯-০৬-২০২০ তাবরখখ
ইউজিবি/পাি বিশ্ব/বিবিধ/৫২৯(অংে-১)/২০১৬/২২১৯ িংখযক পত্রদ্বয় এর বনখদে েনা িাস্তিায়ন তথা নখেল
কখরানা োইরাি ( কবেড-১৯) এর ফখল িৃষ্ট িংকখের কারখে গত ১৮-০৩-২০২০ তাবরখ হখত শদখের অনযানয
পািবলক বিশ্ববিদযালখয়র মত িরকাবর বনখদেেনার আখলাখক শেখরিাংলা কৃবি বিশ্ববিদযালয় িন্ধ থাকায়
বেক্ষাথীখদর বেক্ষা িীিখনর শে ক্ষবত হখয়খে িা হখে তা পূরখের লখক্ষয অনলাইন ক্লাি গ্রহেিহ িংবিষ্ট
অনযানয কােক্রম
ে
পবরচালনার বনবমত্ত করনীয় বিিখয় িুপাবরে প্রবতখিদন দাবখখলর িনয শেকৃবি/বেক্ষা ও
িৃবত্ত/১(১৫৩)/২০২০-৩২৯ তাবরখ ০৫-০৭-২০২০ বর স্মারকমূখল শে কবমটে গটিত হয় তার একটে িো গত
১২-০৭-২০২০ ইং তাবরখখ অনুটিত হয়। িোয় কবমটের আহ্বায়ক প্রখফির ড শমা শিখকন্দার আলী, শপ্রাোইি-চযাখেলর, শেকৃবি এর িোপবতখে অনুটিত হয়। িোয় উপবিত িদিযিৃখন্দর নাখমর তাবলকা
ক্রমিক
নাং

নাি ও পদ্বী

কমিটিডে
অবস্থান

সাক্ষি

১।

অধযাপক ড শমা শিখকন্দার আলী, শপ্রা-োইিচযাখেলর, শেকৃবি
অধযাপক ড শমা আখনায়ারুল হক শিগ, শেিারার,
শেকৃবি এিং ডীন, এবনখমল িাখয়ে এন্ড শেখেবরনাবর
শমবডবিন অনুিদ, শেকৃবি
অধযাপক ড শমা ফিলুল কবরম,ডীন, কৃবি
অনুিদ, শেকৃবি
অধযাপক ড শমা বমিানুর রহমান িরকার, ডীন,
এবগ্র বিিখনি মযাখনিখমন্ট অনুিদ, শেকৃবি
অধযাপক ড শমাহাম্মদ আলী, পবরচালক,
ইজেটেটেউে অি িীড শেকখনালজি, শেকৃবি
অধযাপক ড িুলবফকার আহখমদ শরিা পবরচালক
(অথ ও
ে বহিাি ), শেকৃবি
অধযাপক ড মীিো হাোনুজ্জামান,পবরচালক
(আইবিবি), শেকৃবি
অধযাপক ড কািী আহিান হািীি,
ডীন, বফোবরি, এখকায়াকালচার এন্ড শমবরন
িাখয়ে অনুিদ, শেকৃবি
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িোর বিদ্ধান্তিলী
১। এক িপ্তাখহর মখধয অনলাইন ক্লাি শুরু করার বিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ িযাপাখর অনুিদীয় ডীন ও
শচয়ারমযানগে িযিিা গ্রহন করখিন।
২। এখক্ষখত্র িংবিষ্ট বিিখয়র বেক্ষক ও বিোগীয় শচয়ারমযান ক্লাি বরখপ্রখিনখেটেখের মাধযখম োত্রখদর িাখথ
শোগাখোগ করখিন। এিনয প্রখয়ািখন িামাজিক শোগাখোগ মাধযখমর িহখোবগতা শনয়া শেখত পাখর।
৩। প্রবত অনুিদ ক্লাি রুটেন ততবর কখর অনলাইন ক্লাি পবরচালনা করখি।

৪। বিবডখরন কতৃক
ে বিশ্ববিদযালয়গুখলাখক প্রদত্ত িুম অনলাইন প্লােফম ে এর মধযখম মুলত এই অনলাইন
ক্লাি পবরচালনা করা হখি। িাখথ অনযানয বকেু বি অনলাইন প্লােফম িযিহার
ে
করা হখি।
৫। আগস্ট মাখির (0202) মখধয অনাি ে এমএি ও বপএইবড পোখয়র
ে
চলমান শিবমস্টাখরর িকল বথওবর
ক্লািিহ প্রযাকটেখকল ক্লাখির শে অংে অনলাইন ক্লাখির মাধযখম শেি করা িম্ভি শিগুখলা শেি করা
হখি।
৬। শে িকল ফাইনাল পরীক্ষার শরিাল্ট প্রকাে করা িাবক আখে, শিগুখলা খুি দ্রুত প্রকাে করার িযিিা
করা হখি ।
৭। শে িকল বিোখগর মাস্টাখিরে শুধু মাত্র বথবিি বডখফে িাবক আখে, শিগুখলা িুম প্লােফম ে িযিহার
কখর বথবিি শপ্রখিখন্টোন ও বডখফখের এর িযিিা করা হখি। এ িযপাখর বিোখগর শচয়ারমযান ও ডীন,
শপাস্ট গ্রযািুখয়ে িযিিা গ্রহে করখিন।
8। বনবিখে
ে অনলাইন একাখডবমক কােক্রম
ে
পবরচালনার িনয বিশ্ববিদযালখয়র শেৌত ও অিকািাখমাগত
িুবিধাবদ,এিং োত্র ও বেক্ষকখদর এিংক্রান্ত অনযানয িুবিধা শেমন- ইন্টারখনে ডাো শকনা,
বডোইখির িযিিা করা ইতযাবদ বিিখয় একটে িাখিে প্রেয়ন কখর দ্রুত িযিিা শনয়ার িনয ইউজিবি এর
বনকে প্রস্তািনা পািাখনা হখি।
9। বেক্ষকখদর অনলাইন ক্লাি িংক্রান্ত দক্ষতা িৃজদ্ধর লখক্ষয কখয়কটে বি অনলাইন প্লােফম েশেমন- িুম ও
গুগল ক্লাি রুম িযিহাখরর উপর অনলাইন শেবনং ও শডখমােখেেন অনুটিত হখি। অধযাপক ড মীিো
হাোনুজ্জামান, পবরচালক ( আইবিবি ), শেকৃবি এই শেবনং শপ্রাগ্রাম পবরচালনা করখিন।
িোয় আর শকান আখলাচনা না থাকায় উপবিত িকল িদিযখক ধনযিাদ িাবনখয় আহ্বায়ক িোর িমাবপ্ত
শ ািো কখরন।

(িাক্ষবরত )
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