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মিডউ ল পিরচাল কর দািয় াবিল িন প হ েব :
১. কাস র েব কাস ােনজেম
ম ও মিডউল পিরচালকগণ কাস পিরচালনা, সশন পিরচালনা িবষেয়
২

িত

সভা করেবন।
২. ুভােব ও মানস তভােব কাস পিরচালনার ে CMT- ক সহায়তা করা।
৩. মানস
ব া/অিতিথ ব া িনব াচেন কাস ব াপনা মেক সহায়তা করা।
৪. সংি মিডউেলর
ায়ন স ে র জ
েয়াজনীয় ব া হণ করা। এ ে CMT েয়াজনীয় সহায়তা করেব।
৫. উ রপ
ায়েনর জে পযা সময় যােত পাওয়া যায় স িবেবচনা কের কাস ব াপনা েমর সােথ যাগােযাগ
কের পরী ার িদন ণ ধায করা এবং িনিদ সমেয়র মে পরী া িনি ত করা।
৬. পরী া অ ি ত হওয়ার পর ড়া ফল ঘাষণার েব আবি কভােব ফল ও উ রপ
ায়ন অ িবভােগ জমা দয়া।
৭. িনেজর পযেব ণ ও িশ ণাথ েদর মতামেতর উপর িভি কের পরবত কােস র জে পািরশমালা সংেযািজত কের
এক সংি
িতেবদন িপিপআর ও
ায়ন অ িবভােগ জমা দয়া।
৮. প ণয়ন ব ক পরী ার কমপে ০৩ (িতন) কমিদবস েব Moderation Committee এর িনকট
দািখল করা, যথাসমেয় পরী া আেয়াজন করা এবং যথাথ ভােব উ রপ
ায়ন করা।
৯. েযাজ
ে কাির লােম উি িখত মিডউলিভি ক Suggested Reading List হালনাগাদকরেণর
পািরশ/ াবনা কে র িপিপআর অ িবভােগ রণ করা।
১০. াজািরজম িতেরােধ মিডউল পিরচালকগণ IE/GE/IR/GR এর ে এমনভােব টা
দান করেবন যােত
াজািরজম/কিপ করার েযাগ না থােক। এছাড়া িশ ণাথ েদরেক কিপ করার বা াজািরজম করার শাি স েক
বারংবার কেঠারভােব সতক করেত হেব।
০২। যথােযা

ক পে র িনেদশ েম এ আেদশ জাির করা হেলা।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়):
১) অ ষদ সদ (সকল), বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস), সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।
২) জনাব................................................................................................................................
৩) র র-এর একা সিচব, র র এর দ র, বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস) ( র র মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জে )
৪) সহকারী া ামার-৪, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা ( কে র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
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