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িবষয:় Bachelor of Social Science (BSS) in Media and Journalism (MAJ) Bachelor of Social Science (BSS) in Media and Journalism (MAJ) া ামা াম   অ েমাদনঅ েমাদন   সেসে ।।

জনাব, 
       বসরকারী িব িব ালয় আইন, ২০১০ এর ২৪(৩) ধারা মাতােবক আপনার িব িব ালেয়র School of Humanities and Social
Science  এর Political Science and Sociology িবভােগর অধীেন Bachelor of Social Science (BSS) in MediaBachelor of Social Science (BSS) in Media
and Journalism (MAJ)and Journalism (MAJ) া াম র কাির লাম িনে া  শেত ০৪ (চার) বছর ময়ােদর জ  অ েমাদন দান করা হেলা:

 ১) ১২৯ িডট আওয়ারস সংবিলত উ  া ােমর িসেলবাস/কাির লােম যেকােনা ধরেণর পিরবতেনর েয়াজন হেল কিমশন ক পে র অ েমাদন িনেত হেব।
কিমশন ক পে র অ েমাদন তীত িডি  টাইেটল-এর কােনা কার পিরবতন করা যােব না। া াম  অব ই নথ সাউথ িব িব ালয,় ব রা, ঢাকা-১২২৯

কানা  ক া ােস পিরচালনা করেত হেব, অ  কান ক া ােস পিরচালনা করা যােব না।

২) া াম  অব ই Dual Semester িভি েত পিরচালনা করেত হেব। া াম েত িত  স িম ােরসিম াের   সেবাসেবা   ৩৫৩৫  জনজন   িশ াথিশ াথ  ভিত করা যােব।
া াম েত ভিতর সময় েত ক িশ াথ েক কিমশন ণীত ইউিনক িশ াথ  পিরিচিত ন র জন সং া  া য়াল এর িভি েত এক  পিরিচিত ন র দান

করেত হেব এবং া াম/ কাস স  না হওয়া পয  উ  আইিড/ রিজে শন ন র বহাল থাকেব। িব িব ালয় দ  সনদপ  ও মাকশীেট উ
আইিড/ রিজে শন ন র উে খ থাকেত হেব। 

৩) া াম  িড া  লািনং/ সা / -শিন (উইেক ) ইত ািদ নােম পিরচালনা করা যােব না।

৪) কিমশন ক ক অ েমািদত া ােম/ কােস কান িশ াথ েক ভিত করার ে  কিমশন ণীত িনধািরত ভিতর যা তা ও নীিতমালা অ সরণ করেত হেব।

৫) কিমশন ণীত ভিতর যা তা ও নীিতমালা অ সরণ কের াতক পযােয়র এ া াম েত িশ াথ  ভিত করা যােব।

৬) িজইিড (GED) িডে ামাধারী িশ াথ  ভিতর যা  বেল িবেবিচত হেব না।

৭) া াম  পিরচালনার জ  কিমশেনর িশ ক িনেয়াগ নীিতমালা অ সরণ করেত হেব। ণকালীন কােনা িশ ক ক কােনা সিম াের ০৪ (চার) র বিশ কাস
দয়া যােব না। পাবিলক িব িব ালেয়র কােনা িশ ক ক খ কালীন িহেসেব িনেয়াগ দয়ার ে  ইউিজিস ণীত নীিতমালা/ িনেদিশকা অ সরণ করেত হেব।
িশ কেদর ০৪ (চার)  ধাপ ( ভাষক, সহকারী অ াপক, সহেযাগী অ াপক, অ াপক) অ সরণ করেত হেব এবং কিমশেনর িশ ক িনেয়াগ নীিতমালার ত য়
ঘ েয় কােনা িশ কেক িনেয়াগ/ পেদা িত দয়া যােব না।

৮) বিণত া ােম পাঠদােনর জ  িবেদশী িশ ক িনেয়াগ করার েয়াজন হেল কিমশেনর অ েমাদন/ পািরশ হণ বক সরকােরর িনিদ  িবভাগ/দ র থেক
ওয়াক পারিমট সং হ কের কিমশন অিফেস জমা িদেত হেব।

৯) কিমশন ক ক অ েমািদত অিভ  িডং প িত যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব। এতদসং া  িতেবদন কিমশেন রণ করেত হেব।

১০) লাইে িরেত এই া ােমর উপেযাগী যেথ  সং ক রফাের  বই ও জানাল সং হ করেত হেব এবং িত বছর ন ন সং রণ আসেল তা লাইে িরেত সং হ
করেত হেব। এছাড়াও ইউিজিস িডিজটাল লাইে িরর (ইউিডএল) সদ  হেত হেব (ইেতামে  হেয় থাকেল আর েয়াজন হেব না)।

১১) অ েমািদত কাির লাম  ( া িরত) সংর ণ করেত হেব।
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১২) া াম অ েমাদন প  িব িব ালেয়র ভিত  িশ াথ েদর ি েগাচর হয় এমন ােন দশনসহ িব িব ালেয়র ওেয়বসাইেট এবং সংি  িবভােগর ওেয়ব
পইেজ সাব িণক কাশ করেত হেব।

১৩) কাির লাম  প  জািরর তািরখ থেক অ েমািদত বেল গ  হেব এবং পরবত  ০৪ (চার) বছর ময়ােদর জ  অ েমািদত বেল গ  হেব। উি িখত ময়াদ শষ
হওয়ার ০৬ (ছয়) মাস েবই কাির লাম  নরায় আপেডট কের অ েমাদেনর জ  কিমশেন রণ করেত হেব। 

১৪) উপেরা  শতািদর য কান র ত য় হেল কিমশন উ  সমেয়র েব া াম র অ েমাদন বািতল করার মতা সংর ণ কের।

ক পে র অ েমাদন েম,
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মাঃ ওমর ফা খ
পিরচালক ( বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ)

ন র: ৩৭.০১.০০০০.১৩১.৪১.০১৬.২০.৪৫৯/১(৫) তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) পিরচালক (ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ) (অিতির  দািয় ), ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন এ  িনং িবভাগ,
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (ওেয়বসাইেট ত  update করার ব া হেণর জ )।
২) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩) িসিনয়র সহকারী সিচব, সদে র দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন।
৪) ি গত কমকতা ( িপ ও), বসরকাির িব িব ালয় িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন (গাড ফাইেল সংর েণর জ )।
৫) কি উটার অপােরটর, বসরকাির িব িব ালয় অ িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন।
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মাঃ শির ল ইসলাম
িসিনয়র সহকারী পিরচালক
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