
 

 

 

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালয় 

২০২১-২০২২ অর্ িবছর 

 

িথ্য অর্িকার র্বষবয় কর্ িপর্রকল্পনা 2022-2023 

[1.3] বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবের র্নবদ িেনা অনুযায়ী 

 
 



২০২১-২০২২ অর্ ি বছবরর উবেখবযাগ্য কায িবলী 

বাাংলাবদবের দর্িণাঞ্চবলর কৃর্ষ র্েিা, গববষণা, প্রযুর্ি ও ককৌেল উদ্ভাবন এবাং হস্তান্তরসহ র্নর্িিকরবণর 

র্নর্র্বে জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু কেখ মুর্জবুর রহর্াবনর সুবযাগ্য কন্যা জনবনত্রী কেখ হার্সনার প্রর্িশ্রুর্ির 

পর্রবপ্রর্িবি ২০১৫ সাবলর ১৪ জুলাই খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালয় আইন পাে হয়। পরবিীবি খুকৃর্ব’র প্রর্িষ্ঠািা 

ভাইস চ্যাবেলর প্রবেসর ড. কর্াোঃ েহীদুর রহর্ান খান এর ঐকার্ন্তক প্রবচ্ষ্টায় ৪ এর্প্রল ২০১৯ িার্রবখ 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্েিা কায িক্রর্ আনুষ্ঠার্নকভাবব শুভ উববািন কবরন গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকাবরর র্াননীয় 

র্েিার্ন্ত্রী ড. দীপু র্র্ন, এর্.র্প.। বাাংলাবদে র্বশ্বর্বদ্যালয় র্ঞ্জুরী কর্র্েন কর্বক ৫টি অনুষবদর অিীবন ৪৩টি 

র্বভাবগ র্েিাক্রর্ কায িক্রর্ পর্রচ্ালনার অনুবর্াদন পাওয়া র্গবয়বছ। উি অনুষবদর র্বর্ভন্ন র্বভাবগ কর্াট ৭৩ 

জন দি ও কর্িাবী র্েিক কর্ িরি রবয়বছন যাবদর র্নরলস প্রবচ্ষ্টা ও সার্ব িক পর্রচ্ালনায় ককার্ভড-১৯ 

র্হার্ার্রবিও অনলাইন ক্লাস ও পরীিা চ্লর্ান র্ছল। িাছাড়া ব্যবহার্রক ক্লাস ও গববষণার লবিয ২০টি র্বভাবগ 

অস্থায়ী ল্যাববরটরী স্থাপনসহ স্বল্প সাংখ্যক র্েিা উপকরণ ক্রয় করা হবয়বছ। র্বশ্বর্বদয্ালবয়র এর্িকালচ্ার ও 

র্েোর্রজ অয্ান্ড ওোন সাবয়বেস অনুষবদর ‘অস্থায়ী কয্াম্পাস-২’্নাবর্ নতুন একটি কয্াম্পাস ভববন র্েিা 

কায িক্রর্ শুরু হবয়বছ। খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালয় র্রসাচ্ ি র্সবের্ (KAURES) গঠনসহ এর র্ািয্বর্ ৭টি 

গববষণা প্রকল্প প্রদান করা হবয়বছ। র্বশ্বর্বদয্ালবয় অস্থায়ী কয্াম্পাবস কৃর্ষ র্বষবয় র্ডর্ি প্রদানকারী সািটি 

পাবর্লক র্বশ্বর্বদয্ালবয় গুচ্ছ পদ্ধর্িবি ২০২০-২০২১ এবাং ২০২১-২০২২ র্েিাববষ ির ১র্ বষ ি স্নািক কের্ণর ভর্িি 

পরীিা সেলভাবব সম্পন্ন কবরবছ। 

 

খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালবয়র ২য় সাংর্বর্ি প্রণয়ন করা হবয়বছ এবাং ৩য় সাংর্বর্ি তির্রর কাজ প্রর্ক্রয়ার্িন রবয়বছ। 

খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালয় আইন ২০১৫ এর িারা ৪০(১)(গ), ৪৫ ও ৪৬ মূবল স্নািক পয িাবয় অিয্য়বনর ককাস ি-

কক্রর্ডট কসর্র্োর পদ্ধর্ি সাংক্রান্ত প্রণীি র্বিান, ছাত্র শৃঙ্খলা র্বর্ির্ালা-২০১৯, হল এবাং কর্স বয্বস্থাপনা 

নীর্ির্ালা-২০১৯, র্বনািার্ নীর্ির্ালা-২০১৯, র্েিক পয িাবয়ান্নয়ন নীর্ির্ালা-২০১৯, কর্ িকিিা ও কর্ িচ্ারী 

পয িাবয়ান্নয়ন নীর্ির্ালা-২০১৯, ছাত্র, র্েিক, কর্ িকিিা ও কর্ িচ্ারী পর্রচ্য়পত্র নীর্ির্ালা-২০১৯, ককন্দ্রীয় 

লাইবের্র নীর্ির্ালা-২০২০, ছুটি র্বর্ির্ালা-২০২১ এবাং খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালয় অর্িকাল ভািা-২০২২ প্রণয়ন 

করা হবয়বছ। এছাড়া র্বশ্বর্বদয্ালবয়র পূণ িাঙ্গ অগ িাবনািার্ প্রস্তুি কবর ইউর্জর্সবি জর্া প্রদান করা হবয়বছ।   

 

কবরানাকালীন সর্বয় র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী কেখ হার্সনার ত্রাণ িহর্ববল আর্র্ িক অনুদান প্রদান,্‘কচ্িনায় মুর্জব’্

নাবর্ র্বশ্বর্বদয্ালবয়র অস্থায়ী কয্াম্পাবস জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু কেখ মুর্জবুর রহর্াবনর একটি মুরয্াল স্থাপনসহ 

মুর্জব বষ ি উপলবি র্বর্ভন্ন কর্ িসূর্চ্ িহণ করা হবয়বছ। খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্নজস্ব ওবয়বসাইট চ্ালু 

রবয়বছ। কযখাবন র্েিা ও গববষণার অিগর্িসহ র্বশ্বর্বদ্যালবয়র প্রোসর্নক কায িক্রবর্র সকল িথ্য-উপাে 

প্রর্ির্নয়ি আপবডট করা হবচ্ছ। এছাড়া র্বশ্বর্বদয্ালবয় ই-োইবল কনাট র্নস্পর্ের জনয্ ৩ বয্াবচ্ ৬০জন র্েিক, 

কর্ িকিিা ও কর্ িচ্ারীবক প্রর্েিণ প্রদান করা হবয়বছ। র্েিার্ীবদর জন্য দুটি পৃর্ক অস্থায়ী আবার্সক হল এবাং 

র্বশ্বর্বদ্যালয় কযাম্পাবস কযাবেবটর্রয়া স্থাপন করা হবয়বছ। জরুরী স্বাস্থয কসবার জন্য ১টি অযামু্ববলে এবাং 

র্েিক, কর্ িকিিা ও র্েিার্ীবদর যািায়াবির সুর্বিাবর্ ি ২টি বাস ও ২টি র্র্র্নবাসসহ পর্রবহন োখায় কর্াট ১২টি 

গাড়ী ক্রয় করা হবয়বছ।  

 

একটি পূণ িাঙ্গ র্ের্জর্বর্লটি োর্ড প্রকবল্পর র্াধ্যবর্ র্বশ্বর্বদ্যালবয়র প্রস্তার্বি স্থায়ী কযাম্পাবসর সীর্ানা র্নি িারণ 

কবর অগার্ী ৫০ বছবরর জন্য র্াোর প্লান প্রণয়ন করা হবয়বছ। র্াোর প্লান অনুযায়ী স্বল্প কর্য়াদী উন্নয়ন 

পর্রকল্পনার আওিায় ৫ বছর কর্য়াদী খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালয় স্থাপন েীষ িক প্রকল্প র্েিা র্ন্ত্রণালবয় 

অনুবর্াদবনর অবপিায় আবছ। এছাড়া সম্প্রর্ি খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালবয় “সমুবের পার্নর অয্ার্সর্ডর্েবকেন ও 

উচ্চিা বৃর্দ্ধ এবাং নদীর র্রবোলর্জকাল পর্রবিিবনর েবল বাাংলাবদবের দর্িণ-পর্ির্ অঞ্চবলর পার্ন-খাদয্-

স্বাবস্থয্র র্স্থর্িেীলিার জনয্ সম্প্রদায় র্ভর্েক অর্ভবযাজন পর্রকল্পনা প্রণয়ন এবাং খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালবয়র 

ওোন সাবয়ে র্রসাচ্ ি কসন্টাবরর সির্িা বুর্দ্ধ”্ েীষ িক গববষণা প্রকল্প কায িক্রর্ চ্ালর্ান রবয়বছ। বিির্াবন 

র্বশ্বর্বদ্যালবয় ৩৭ জন কর্ িকিিা এবাং ২২৮ জন কর্ িচ্ারী স্থায়ী/অস্থায়ী পবদ র্নবয়ার্জি রবয়বছন।  



 

সােল্য 

বাাংলাবদের ৪৬টি পাবর্লক র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্বধ্য খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালয় ২০২০-২০২১ অর্ িবছবর এর্পএবি 

৭৫.৭৫ ককার কবর ১১ির্ স্থান এবাং 2021-2022 অর্ িবছবর 88.95 ককার কবর 6ষ্ঠ স্থান অজিন কবরবছ। 

সরকার্র অর্ িায়বন র্বর্ভন্ন অনুষবদর র্বধ্য 7টি গববষণা কায িক্রর্ সেলিার সাবর্ কেষ হবয়বছ। এছাড়াও 

র্েিার্ীবদর জ্ঞান ও দিিা বৃর্দ্ধর জন্য কদেীয় 2টি প্রর্িষ্ঠাবনর সাবর্ সর্ব ািা চুর্ি স্বাির হবয়বছ।  

 

র্েিক/কর্ িকিিার নার্, পদবী, কোন/কর্াবাইল নম্বর, ইবর্ইলোঃ 

 

র্েিকবদর িার্লকা 

 

ক্রর্র্ক 

নাং 
র্েিকবদর নার্ পদবী অনুষদ দপ্তর কর্াবাইল ই-কর্ইল ঠিকানা 

০১ জনাব মুোঃ েহীদুোহ সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্াইবক্রাবাবয়লর্জ 

অযান্ড পাবর্লক কহল্র্ 

র্বভাগ 

০১৭৩৬-৬৭৭৯২৪ sohidullah@kau.edu.bd 

০২ জনাব জান্নাি কহাবসন সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্াইবক্রাবাবয়লর্জ 

অযান্ড পাবর্লক কহল্র্ 

র্বভাগ 

০১৭২৩-১২০৪০৪ jannat@kau.edu.bd 

০৩ জনাব পার্পয়া খাতুন সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

এনাটর্র্ অযান্ড 

র্হবোলর্জ র্বভাগ 
০১৭৫৬-৮৭৭৯৫০ papiakhatun@kau.edu. bd 

০৪ জনাব মুস্তার্সর্ কের্াস সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

লাইভেক কপ্রাডাকেন 

অযান্ড ম্যাবনজবর্ন্ট 

র্বভাগ 

০১৬২৬-৩১২৪৮৪ 
mustasim.Lpm@kau. 
edu.bd 

০৫ জনাব োরর্র্ন জার্ান সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

কপার্ি সাবয়ে র্বভাগ ০১৬৮৬-২৮৮০১ sharminsumi@kau.edu.bd 

০৬ জনাব িার্িয়া র্বশ্বাস সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার হটি িকালচ্ার র্বভাগ ০১৭৫০-২৩৪২০৭ tatiabiswas@kau.edu.bd 

০৭ জনাব কজযার্ির্ িয় চ্ক্রবিী সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার সবয়ল সাবয়ে র্বভাগ ০১৭২৭-৪০০৩৩৬ jotirmoy171@gmail. com 

০৮ 
জনাব আবু রাবেদ কর্াোঃ 

র্ওর্কব 
সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার 

এর্িকালচ্ারাল 

ককবর্র্ি র্বভাগ 
০১৬৭৮-৫৯১৩১৯ 

rashedmaukeeb@kau. 
edu.bd 

০৯ জনাব র্নউটন চ্ন্দ্র পাল সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার এবিানর্র্ র্বভাগ ০১৭৪১-৭২৫০৭৬ newtonpaul@kau.edu. bd 

১০ জনাব র্নগার আেসানা সহকারী অধ্যাপক সহকারী অধ্যাপক ক্রপ কবাটানী র্বভাগ ০১৭১৯৫৩২৬২৪ nigar2951@gmail.com 

১১ জনাব কর্া: নাজমুল হক প্রভাষক এর্িকালচ্ার 

বাবয়াবকবর্র্ি অযান্ড 

র্র্লকুলার বাবয়ালর্জ 

র্বভাগ 

০১৭২৩-৮৬৬৮৪১ najmol.bmb@kau.edu. bd 

১২ 
জনাব কর্া: কর্াবে িদুল 

ইসলার্ 
সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার হটি িকালচ্ার র্বভাগ ০১৭৩৪-৩৯৮৬৭৪ 

morshed.hort@kau.edu.b
d 

১৩ জনাব নার্হদ কহাবসন সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার সবয়ল সাবয়ে র্বভাগ ০১৬৭৬-২৫৫০২৫ nahidhossain@kau.edu.bd 

১৪ জনাব ের্রফুল ইসলার্ সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার 

বাবয়াবকবর্র্ি অযান্ড 

র্র্লকুলার বাবয়ালর্জ 

র্বভাগ 

০১৭২৮-৬৭৩৮২২ shoriful@kau.edu.bd 

১৫ 
জনাব কর্া: আর্রে সার্দক 

পলাে 
সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার ক্রপ কবাটানী র্বভাগ ০১৭৫৮-৪৫২৭৯৯ arifsadik@kau.edu.bd 

১৬ জনাব ককয়া আকিার সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার ক্রপ কবাটানী র্বভাগ ০১৭৮৪-৪৩০৩০০ keyaakter@kau.edu.bd 

17 জনাব িপিী রায় সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার এবিানর্র্ র্বভাগ ০১৭৪১-৪২১৯৯৯ tapatiroy@kau.edu.bd 

18 জনাব কর্া: সালাউদ্দীন সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্াইবক্রাবাবয়লর্জ 

অযান্ড পাবর্লক কহল্র্ 

র্বভাগ 

০১৭৬৭১৭৮৬১০ 
salauddin.dvm@gmail. 
com 

19 জনাব স্বরূপ কুর্ার কুন্ডু সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

এনাটর্র্ অযান্ড 

র্হবোলর্জ র্বভাগ 
০১৭১৪-৮৭১৮০৮ swarupkundu@kau.edu.bd 

20 জনাব সাহাবুদ্দীন আহবর্দ সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

এর্নম্যাল র্নউর্িেন 

াাবভাগ 
০১৭৪২-৯৭৫০৫৬ 

drsahmedvet@gmail. com 

21 জনাব কর্াছা: র্াহমুদা খাতুন সহকারী অধ্যাপক কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল কপার্ি সাবয়ে র্বভাগ ০১৮১৫-১৬৮১৯৮ mahamudadps@kau. 
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অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

edu.bd 

22 জনাব কর্া: আর্র্র কহাবসন সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

কপার্ি সাবয়ে র্বভাগ ০১৯৪৮-৭১২৪৩৪ dr.amir.kau@gmail.com 

23 ড. কর্া: িসর্লর্ কহাবসন সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

এর্নম্যাল র্নউর্িেন 

র্বভাগ 
০১৭১১২৭৫৮১১ drtaslim2178@gmail. com 

24 ড. নার্হদ রহর্ান সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্াইবক্রাবাবয়লর্জ 

অযান্ড পাবর্লক কহল্র্ 

র্বভাগ 

০১৭১৪-০৬৯৩১৫ 
nahid.rahman85@gmail.co
m 

25 
ড. কর্াহাম্মদ আর্েকুল 

আলর্ 
সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্াইবক্রাবাবয়লর্জ 

অযান্ড পাবর্লক কহল্র্ 

র্বভাগ 

০১৭১২-০৫৩১৯২ ashiq.alam@gmail.com 

26 ড. এর্, এ, হান্নান সহকারী অধ্যাপক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্ের্জওলর্জ র্বভাগ ০১৭৯৯-২০২৮৪৬ 
m.hannan1984@gmail. 
com 

27 ড. ইসরাি জাহান আইর্রন সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার এবিানর্র্ র্বভাগ ০১৭১১-৪৪৩৬৯৯ isratateo@gmail.com 

28 জনাব কর্া: আহসান হাবীব প্রভাষক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

লাইভেক কপ্রাডাকেন 

অযান্ড ম্যাবনজবর্ন্ট 

র্বভাগ 

০১৭২৩-১৮৪৩৯৬ 
ahsanhabib96@kau.edu.b
d 

29 জনাব কর্া: উজ্জ্বল কহাবসন প্রভাষক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

লাইভেক কপ্রাডাকেন 

অযান্ড ম্যাবনজবর্ন্ট 

র্বভাগ 

০১৭৩৭-৩৪৫৭৭৩ uzzallpm@kau.edu.bd 

30 জনাব সবুজ কার্ন্ত নার্ প্রভাষক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

এর্নম্যাল র্নউর্িেন 

র্বভাগ 
০১৮৫১-৯৫৫০৭১ sabuj.vet@kau.edu.bd 

31 জনাব োওর্লন কেরবদৌস প্রভাষক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

এর্নম্যাল র্নউর্িেন 

র্বভাগ 
০১৭৭৮-৩৩৫৭৩৫ 

ferdousshaolin@gmail. 
com 

32 জনাব সুবণ িা রানী কুন্ডু প্রভাষক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

এনাটর্র্ অযান্ড 

র্হবোলর্জ র্বভাগ 
০১৭৫৬-৫৫৩৩৩৯ srkundu@kau.edu.bd 

33 জনাব জান্নাতুল কেরবদৌস প্রভাষক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্ের্জওলর্জ র্বভাগ ০১৭৩৭-৩১১৯৯২ zannatulsau@gmail.com 

34 জনাব র্বদুযৎ র্াতুববর প্রভাষক 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস 

র্াইবক্রাবাবয়লর্জ 

অযান্ড পাবর্লক কহল্র্ 

র্বভাগ 

০১৭৫৫-২৭৬৬৯৬ bidyutm78@kau.edu.bd 

35 জনাব োহীন ইর্রান প্রভাষক এর্িকালচ্ার এবিানর্র্ র্বভাগ ০১৫২০-১০০২০৭ shahin.imran@kau.edu.bd 

36 ড. কনৌর্েন জাহান সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার এবিানর্র্ র্বভাগ ০১৭৫৯-৬০৭৯১২ noushin@kau.edu.bd 

37 জনাব কর্া: আর্সে র্াহমুদ প্রভাষক এর্িকালচ্ার 
এর্িকালচ্ারাল 

ককবর্র্ি র্বভাগ 
০১৭৩৮-৩৪১৭২০ asifmahamud@kau.edu.bd 

38 
জনাব রার্কবুল হাসান কর্া: 

রার্ি 
প্রভাষক এর্িকালচ্ার 

এর্িকালচ্ারাল 

ককবর্র্ি র্বভাগ 
০১৭৯৮-২৬২৫২৫ 

rakibhasan18041994@ 
gmail.com 

39 জনাব তুষার কার্ন্ত রায় প্রভাষক এর্িকালচ্ার 
এর্িকালচ্ারাল 

ককবর্র্ি র্বভাগ 
০১৭১১-১৯১৫৩৭ tkanti72@gmail.com 

40 জনাব করার্ানা জাহান মুন প্রভাষক এর্িকালচ্ার 

বাবয়াবকবর্র্ি অযান্ড 

র্র্লকুলার বাবয়ালর্জ 

র্বভাগ 

০১৭৮৬-৪১২৩১২ romanajahan@kau.edu.bd 

41 
জনাব র্নলুো ইয়াসর্র্ন 

পর্ল 
প্রভাষক এর্িকালচ্ার 

বাবয়াবকবর্র্ি অযান্ড 

র্র্লকুলার বাবয়ালর্জ 

র্বভাগ 

০১৮৮০-২২১২৩৬ nilufa.poly.89@gmail. com 

42 
জনাব র্ীর র্রোি জাহান 

উষা 
প্রভাষক এর্িকালচ্ার হটি িকালচ্ার র্বভাগ ০১৯১২-১৭২৬০২ mrjahan@kau.edu.bd 

43 জনাব আেসানা ইয়াসর্র্ন প্রভাষক এর্িকালচ্ার হটি িকালচ্ার র্বভাগ ০১৭৭৭-৩৩৫৪৯৫ 
nipa.bangladesh177@ 
gmail.com 

44 জনাব নুসরাি জাহান মুমু প্রভাষক এর্িকালচ্ার সবয়ল সাবয়ে র্বভাগ ০১৯২৮-৪২৮৩৫৫ 
nusratmumu.ss@kau. 
edu.bd 

45 জনাব ইসরাি জাহান কহর্রন প্রভাষক এর্িকালচ্ার সবয়ল সাবয়ে র্বভাগ ০১৬৩৩-৩৮৭৬৪০ harinejahm.ss@kau. 

mailto:mahamudadps@kau.edu.bd
mailto:dr.amir.kau@gmail.com
mailto:drtaslim2178@gmail.com
mailto:nahid.rahman85@gmail.com
mailto:nahid.rahman85@gmail.com
mailto:ashiq.alam@gmail.com
mailto:m.hannan1984@gmail.%20com
mailto:m.hannan1984@gmail.%20com
mailto:isratateo@gmail.com
mailto:ahsanhabib96@kau.edu.bd
mailto:ahsanhabib96@kau.edu.bd
mailto:uzzallpm@kau.edu.bd
mailto:sabuj.vet@kau.edu.bd
mailto:ferdousshaolin@gmail.com
mailto:ferdousshaolin@gmail.com
mailto:srkundu@kau.edu.bd
mailto:zannatulsau@gmail.com
mailto:bidyutm78@kau.edu.bd
mailto:shahin.imran@kau.edu.bd
mailto:noushin@kau.edu.bd
mailto:asifmahamud@kau.edu.bd
mailto:rakibhasan18041994@gmail.com
mailto:rakibhasan18041994@gmail.com
mailto:tkanti72@gmail.com
mailto:romanajahan@kau.edu.bd
mailto:nilufa.poly.89@gmail.%20com
mailto:mrjahan@kau.edu.bd
mailto:nipa.bangladesh177@%20gmail.com
mailto:nipa.bangladesh177@%20gmail.com
mailto:nusratmumu.ss@kau.%20edu.bd
mailto:nusratmumu.ss@kau.%20edu.bd
mailto:harinejahm.ss@kau.edu.bd


edu.bd 

46 জনাব কর্া: কজানাবয়ি প্রভাষক এর্িকালচ্ার সবয়ল সাবয়ে র্বভাগ ০১৯৫১-৩২০৫৭৫ 
zonayetamin.ss@kau. 
edu.bd 

47 জনাব রাববয়া আিার প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

র্েোর্র বাবয়ালর্জ 

অযান্ড কজবনটিক্স 

র্বভাগ 

০১৭৭৬-৯৬০৭৭৭ rabeyaakter@kau.edu. bd 

48 ড. কর্াোঃ আসাদুজ্জার্ান সহকারী অধ্যাপক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

এবকায়াকালচ্ার 

র্বভাগ 
০১৭১৬-২০২৭০৪ manikdof@yahoo.com 

49 জনাব কর্াোঃ হার্র্দুর রহর্ান প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

এবকায়াকালচ্ার 

র্বভাগ 
০১৭২৩-৮১৫৯৪২ hamidurbau@yahoo. com 

50 জনাব োবির্া জাহান প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

এবকায়াকালচ্ার 

র্বভাগ 
০১৭২৮০০৩৯১৫ smat022@gmail.com 

51 জনাব বাবলী আিার প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

এবকায়াকালচ্ার 

র্বভাগ 
০১৩১৮-৬০১০২৪ bablyakter@kau.edu.bd 

52 জনাব কর্াোঃ জার্হদ কহাবসন প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

এবকায়াকালচ্ার 

র্বভাগ 
০১৭৭১-১৭৭৩১৮ hossain.aq@kau.edu.bd 

53 জনাব কর্াোঃ আসাদুর রহর্ান প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

র্েোর্র র্রবসাবস িস 

কনজারবভেন অযান্ড 

ম্যাবনজবর্ন্ট র্বভাগ 

০১৬৮৩-৮৯৪৭২৫ 
asadurrahman@kau.edu.b
d 

54 ড. কর্াোঃ কর্বহদী আলর্ প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

র্েোর্র র্রবসাবস িস 

কনজারবভেন অযান্ড 

ম্যাবনজবর্ন্ট র্বভাগ 

০১৭৬৭-৩৫৫৮৮৪ 
mehedifrcm01@kau. 
edu.bd 

55 জনাব সঞ্জীব কুর্ার বর্ িন প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

র্েোর্র র্রবসাবস িস 

কনজারবভেন অযান্ড 

ম্যাবনজবর্ন্ট র্বভাগ 

০১৭৬১-১০৫০০৫ 
sanzibfrcm.kau@gmail. 
com 

56 
জনাব র্কবোর কুর্ার 

টিকাদার 
প্রভাষক 

র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

র্েোর্র র্রবসাবস িস 

কনজারবভেন অযান্ড 

ম্যাবনজবর্ন্ট র্বভাগ 

০১৭৩৮-৫৩২২৩৬ kishortikadar@gmail. com 

57 জনাব কর্া: জহুরুল ইসলার্ প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স অযান্ড 

এর্ির্বজবনস োর্ডস 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স র্বভাগ 
০১৭১৫-২৯৯০২২ jahurul@kau.edu.bd 

58 জনাব আর্নকা িাহর্সন কর্ৌ প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স অযান্ড 

এর্ির্বজবনস োর্ডস 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স র্বভাগ 
০১৭৫৩-৬৪৪০৩৬ amou.bau@gmail.com 

59 জনাব কর্া: জাববর রানা প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স অযান্ড 

এর্ির্বজবনস োর্ডস 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স র্বভাগ 
০১৮৩২-৮৯৪৩৫১ jaberrana@kau.edu.bd 

60 জনাব করার্ানা র্বশ্বাস প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স অযান্ড 

এর্ির্বজবনস োর্ডস 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স র্বভাগ 
০১৭০৬-৬০১৭০২ rbiswas@kau.edu.bd 

61 জনাব িানর্জর্া আিার প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স অযান্ড 

এর্ির্বজবনস োর্ডস 

এর্িকালচ্ারাল 

োইবনে,ককা-

অপাবরটিভ অযান্ড 

ব্যাাংর্কাং র্বভাগ 

০১৭৮৩-৬৮৯১৩৮ tanjima@kau.edu.bd 

62 
জনাব র্াহবুবা আখিার 

র্র্শু 
প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স অযান্ড 

এর্ির্বজবনস োর্ডস 

এর্িকালচ্ারাল 

োইবনে,ককা-

অপাবরটিভ অযান্ড 

ব্যাাংর্কাং র্বভাগ 

০১৬১২-২৭৬৭৫৯ mahbuba@kau.edu.bd 

63 জনাব কসৌরভ কর্াহন সাহা প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইবকানর্র্ক্স অযান্ড 

এর্ির্বজবনস োর্ডস 

এর্িকালচ্ারাল 

োইবনে,ককা-

অপাবরটিভ অযান্ড 

ব্যাাংর্কাং র্বভাগ 

০১৭৪৪-৭৭৩৪৩৩ sourav@kau.edu.bd 

64 
জনাব োহর্র্দা আিার 

জর্ল 
প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং অযান্ড 

কটকবনালর্জ 

োর্ ি িাকচ্ার র্বভাগ ০১৭৪৬-৪২১৯১০ 
fahmidajolly93@gmail. 
com 

65 জনাব গাজী ির্র্জ উর্দ্দন প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং অযান্ড 

কটকবনালর্জ 

োর্ ি িাকচ্ার র্বভাগ ০১৭৬৬-১০০০২৩ gaziuddin@kau.edu.bd 

66 
ড. কর্াহাম্মদ নজরুল 

ইসলার্ 
প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং অযান্ড 
োর্ ি িাকচ্ার র্বভাগ ০১৭৩০-৫০৫২০১ moi.nazrul@kau.edu.bd 
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কটকবনালর্জ 

67 
জনাব আ. স. র্. ইউনুস 

ভ ূঁইয়া সার্ির 
প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং অযান্ড 

কটকবনালর্জ 

োর্ ি পাওয়ার অযান্ড 

কর্োনার্র র্বভাগ 
০১৬৮১-৮৪৯৬২০ sabbir00027@gmail. com 

68 জনাব কর্াোঃ তুর্হনুল হাসান প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং অযান্ড 

কটকবনালর্জ 

োর্ ি পাওয়ার অযান্ড 

কর্োনার্র র্বভাগ 
০১৭৫৩-৫৫৯৮৮৫ tuhinfpm@kau.edu.bd 

69 
জনাব িানর্জনা আিার 

িার্ান্না 
প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং অযান্ড 

কটকবনালর্জ 

োর্ ি পাওয়ার অযান্ড 

কর্োনার্র র্বভাগ 
০১৬৮১-৪৬০৭৮২ tamanna.fpm@kau.edu.bd 

70 জনাব ইেরাি খান প্রভাষক 

এর্িকালচ্ারাল 

ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং অযান্ড 

কটকবনালর্জ 

কর্ম্পউটার সাবয়ে 

অযান্ড ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং 

র্বভাগ 

০১৯৮৮-২৬৩৬৫৪ ishrat_riya@kau.edu.bd 

71 জনাব কর্া: আর্রফুর রহর্ান সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার 
এর্িকালচ্ারাল 

ককবর্র্ি র্বভাগ 
০১৭২১-৭৫১৫৫৪ 

arifur.agchem@kau.edu.b
d 

72 জনাব উবম্ম অর্হদা রহর্ান প্রভাষক 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস 

র্েোর্র বাবয়ালর্জ 

অযান্ড কজবনটিক্স 

র্বভাগ 

০১৭৮৩-৬৯৪৭৫৯ ohida_sinthi@kau.edu. bd 

73 ড. কনৌর্েন জাহান সহকারী অধ্যাপক এর্িকালচ্ার এবিানর্র্ র্বভাগ ০১৭৫৯-৬০৭৯১২ noushin@kau.edu.bd 

 
 

কর্ িকিিাবদর িার্লকা 

 

ক্রর্র্

ক 

নাং 

কর্ িকিিাবদর নার্ পদবী দপ্তর/র্বভাগ কর্াবাইল নম্বর ই-কর্ইল ঠিকানা 

১. প্রবেসর ড. কর্াোঃ েহীদুর রহর্ান খান ভাইস চ্যাবেলর ভাইস চ্যাবেলর সর্চ্বালয় 01717-171329 msrkhan001@yahoo.com 

২. প্রবেসর ড. সাবরায়ার আকরার্ আর্জজ কিজারার কিজারার কায িালয় 01711-012830  

৩. ডাোঃ খন্দকার র্াজহারুল আবনায়ার করর্জিার করর্জিার কায িালয় ০১৭১১-৩৪১২৬১ drshajahan1977@gmail.com 

৪. জনাব কর্াোঃ করজাউল ইসলার্ 
সহকারী পরীিা 

র্নয়ন্ত্রক 

পরীিা র্নয়ন্ত্রবকর 

কায িালয় 
০১৩০৯-০০০৩১৩ rezaugc@gmail.com 

৫. জনাব কর্াোঃ ের্েউর রহর্ান খান োখা কর্ িকিিা করর্জিার কায িালয় ০১৯৭২-৫৪৪০৯৯ srkrifat@ gmail.com 

৬. জনাব কর্াোঃ জসীর্ উদ্দীন োখা কর্ িকিিা অস্থায়ী ছাত্র হল ০১৭১৬-৭২৩৩৬২ jashim.kau21@gmail.com 

৭. জনাব এনামুল কবীর োখা কর্ িকিিা 
পরীিা র্নয়ন্ত্রবকর 

কায িালয় 
০১৬৭৩-৭৮২৪৫৫ anamulkabirhira@gmail.com 

৮. জনাব মুরাদ র্বোহ র্হসাবরিণ কর্ িকিিা অর্ ি ও র্হসাব োখা ০১৭১৯-৬৯৫৬৯৩ murad.bellah@gmail.com 

৯. জনাব সাজ্জাদুল ইসলার্ 
প্রর্কউরবর্ন্ট 

অর্েসার 
কৃর্ষ অনুষদ ০১৭২১-০৮৬১১৩ sazzad758589@gmail.com 

১০. জনাব আবদুল কাইয়্যযর্ োখা কর্ িকিিা পর্রবহন োখা ০১৪০২৪২৫২৬৫ makaium09@gmail.com 

১১. জনাব কর্াোঃ খাইরুল বোর র্রয়াজ প্রোসর্নক কর্ িকিিা ঢাকা কগে হাউস ০১৭৩১-৪৯০৮৮৯ kbriaz84@gmail.com 

১২. জনাব ইউসুে আলী ব্যর্িগি কর্ িকিিা অস্থায়ী ছাত্রী হল ০১৭৪৮-৯৫৪৫৩৮ usufali4649@gmail.com 

১৩. জনাব কর্াোঃ হার্সবুল ইসলার্ প্রোসর্নক কর্ িকিিা 
এর্িকালচ্ার ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং 

অযান্ড কটকবনালর্জ অনুষদ 
০১৭১২-২৮৪২২০ hasib.kau@gmail.com 

১৪. জনাব সুলিান র্াহমুদ প্রোসর্নক কর্ িকিিা 

কভবটর্রনার্র, এর্নম্যাল 

অযান্ড বাবয়াবর্র্ডবকল 

সাবয়বেস অনুষদ 

০১৭৪১-৬৭৯০৪৭ sultanm53@gmail.com 

১৫. জনাব জান্নাতুন নাঈর্ প্রোসর্নক কর্ িকিিা অর্ ি ও র্হসাব োখা ০১৭৪১-৬৭৫৫০৭ 
nayemjannatun975@ 
gmail.com 

১৬. জনাব কেখ রাবেদুজ্জার্ান প্রবটাকল অর্েসার র্ভর্স সর্চ্বালয় ০১৯১১২১১৩৯৩ shuvoct@gmail.com 

১৭. জনাব েহীদুল ইসলার্ উন্নয়ন কর্ িকিিা পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন োখা ০১৮২২-২২০০৫৪ sislam475@gmail.com 

১৮. জনাব কর্াোঃ কোরকান আহবর্দ প্রোসর্নক কর্ িকিিা পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন োখা ০১৭১১-৮৫৮১৫১ ahmedronikau@gmail.com 

১৯. জনাব মুহাম্মাদ আলী প্রোসর্নক কর্ িকিিা প্রোসর্নক-৩,৪ ০১৭১১-৯৪২৩১১ mail942311@gmail.com 

২০. জনাব সাইফুোহ র্ানছুর কর্র্ডকযাল অর্েসার কহলর্ ককয়ার কসন্টার ০১৭১৭-৫১৪৫৫১ msaifbd.17@gmail.com 

২১. জনাব রায়হানা রাইন কর্র্ডকযাল অর্েসার কহলর্ ককয়ার কসন্টার ০১৭৭২-৭০০৪৫০ raihanarhine@gmail.com 

২২. জনাব এস এর্ নার্জর্ জুবাবয়র োখা কর্ িকিিা র্লগ্যাল এইড ০১৭৪৮-৪২৫০০১ jubaern75@gmail.com 

২৩. জনাব সায়ফুোহ হক 
সহকারী প্রবকৌেলী 

(র্বদুযৎ) 
প্রবকৌেল োখা ০১৭৯৪-৬৩৩১৯৫ shtanweer016@gmail.com 

২৪. জনাব িানর্ববুর রহর্ান 
সহকারী প্রবকৌেলী 

(র্সর্ভল) 
প্রবকৌেল োখা ০১৫২১-২৪১৭১৯ tanbibur09@gmail.com 
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২৫. জনাব নার্েসা কজর্বন র্র্লা 
সহকারী কনটওয়াকি 

ইর্ঞ্জর্নয়ার 
আইর্সটি োখা ০১৭৬৪-২৪৭৮৯৪ jabinmila.@gmail.com 

২৬. জনাব খান জার্বদ হাসান 
সহকারী প্রবকৌেলী 

(র্বদুযৎ) 
প্রবকৌেল োখা ০১৭১১-৩৬১০১৮ khanjabidhasan@gmail.com 

২৭. জনাব ের্রফুল ইসলার্ োখা কর্ িকিিা র্েিা র্বষয়ক োখা ০১৭৪৭-৮২৩০৫২ 
sharifulislamcu0809@ 
gmail.com 

২৮. জনাব কর্াোঃ র্বনায়ার কাওসার 
উপ সহকারী 

প্রবকৌেলী 
প্রবকৌেল োখা ০১৭২২-৩৪৮২৪০ mkowshar.bd@gmail.com 

২৯. জনাব কেখ ইর্রান আহবম্মদ প্রোসর্নক কর্ িকিিা কিজারার কায িালয় ০১৯১৮-০৫০০২৮ 
kaushikimranahmed@gmail.
com 

৩০. জনাব র্চ্ে রঞ্জন মৃিা প্রোসর্নক কর্ িকিিা প্রোসর্নক োখা -১ ০১৯২৫-৯৮০৪০৪ chittamridha@gmai. com 

৩১. জনাব কর্াছাোঃ আেসানা ইয়াসর্র্ন প্রোসর্নক কর্ িকিিা করর্জিার কায িালয় ০১৭৫৬-৩২২৩৯১ 
afsanachumky16@gmail.co
m 

৩২. জনাব নার্হদ সুলিানা মুন প্রোসর্নক কর্ িকিিা প্রোসর্নক োখা-৩, ৪ ০১৭৩২-৭৮৩৮৮৮ nasrinnahar353@gmail.com 

৩৩. জনাব আলাল খান প্রোসর্নক কর্ িকিিা প্রোসর্নক োখা-২ ০১৭৪০-৬০১৭৯৭ khanalal58@gmail.com 

৩৪. জনাব কর্াোঃ োহাদ খান 
সহকারী র্হসাবরিণ  

কর্ িকিিা 
অর্ ি ও র্হসাব োখা ০১৭১১-৪৬১৫৫৫ kmd.fahad@yahoo.com 

৩৫. জনাব হুর্ায়রা পারভীন রুম্পা র্পএ টু র্ভর্স র্ভর্স সর্চ্বালয় ০১৭৭৩-৭২৯১৮৭ mahbubur.hons@gmail.com 

৩৬. জনাব কর্াোঃ জাহাঙ্গীর কহাবসন প্রোসর্নক কর্ িকিিা 
র্েোর্রজ অযান্ড ওোন 

সাবয়বেস অনুষদ 
০১৭৩৫-৬৭৩১৫৫ mdjahangird2k@gmail.com 

৩৭. জনাব সিযর্ রায় প্রোসর্নক কর্ িকিিা 

এর্িকালচ্ার ইবকানর্র্ক্স 

অযান্ড এর্ির্বজবনস 

োর্ডজ অনুষদ 

০১৭২৩০-৬৫৬৯২ 
satyam.marketting@gmail.c
om 

৩৮. জনাব কর্াোঃ আব্দুল কার্দর তসকি প্রোসর্নক কর্ িকিিা ককন্দ্রীয় কোর ০১৬৭৬০-৫৬৪২১ aksoikat@gmail.com 

৩৯. জনাব কর্াোঃ ওয়ার্হদ র্র্েক প্রোসর্নক কর্ িকিিা 
পরীিা র্নয়ন্ত্রবকর 

কায িালয় 
০১৭১৭-৯৯১৪৯২ wahid.oct10@gmail.com 

 

 

নাগর্রকবদর জন্য প্রদে র্ববেষ কসবা ইিযার্দ [িথ্য অর্িকার আইন, 2009 এর 6(3) িারা অনুসাবর] 

  

(৩) প্রত্যেক কর্তপৃক্ষ প্রতযবছর একটি প্রতযত্বদন প্রকাশ কতরত্ব যাহাত্য তনম্নতিতিয যথ্যসমূহ অন্তর্ভকৃ্ত 

থাতকত্ব, যথা:- 

(ক) কর্তপৃত্ক্ষর সাাংগঠতনক কাঠাত্ ার তববরণ, ক কৃযাৃ-ক চৃারীগত্ণর দাতিত্ব এবাং তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিিার 

তববরণ বা পদ্ধতয 

  

সাাংগঠর্নক কাঠাবর্ার র্ববরণ 

 

 

 

 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র কর্ িকিিা: 

(১) ভাইস-চ্যাবেলর; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২) কপ্রা-ভাইস-চ্যাবেলর; 
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ক কৃযাৃ-ক চৃারীগত্ণর দাতিত্ব এবাং তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিিার তববরণ বা পদ্ধতয 

(1)  ভাইস-চ্যাবেলর; 

 

(2)  কপ্রা-ভাইস-চ্যাবেলর; 

 কপ্রা-ভাইস-চ্যাবেলর সাংর্বর্ি ও র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্বিান বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস-চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে ির্িা প্রবয়ার্গ 

এবাং দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

 

(৩)  কিজারার; 

 (i) কিজারার র্বশ্বর্বদ্যালয় িহর্বল সার্ব িকভাবব িত্বাবিায়ন কর্রববন এবাং র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্ ি সাংক্রান্ত নীর্ি সম্পবকি ভাইস 

চ্যাবেলর, সাংর্িষ্ট কর্র্টি এবাং র্সর্ন্ডবকটবক পরার্ে ি দান কর্রববন। 

 (ii) কিজারার, র্সর্ন্ডবকবটর র্নয়ন্ত্রণ সাবপবি, র্বশ্বর্বদ্যালয় সম্পর্ে ও র্বর্নবয়াগ পর্রচ্ালনা কর্রববন এবাং র্ির্ন বাৎসর্রক 

বাবজট এবাং র্হসাব র্ববরণী কপে কর্রবার জন্য র্সর্ন্ডবকবটর র্নকট দায়ী র্ার্কববন। 

 (iii) কয খাবির জন্য অর্ ি র্ঞ্জুর বা বরাদ্দ করা হইয়াবছ কসই খাবিই কযন উহা ব্যয় হয় িাহা কদখার জন্য কিজারার, র্সর্ন্ডবকট 

প্রদে ির্িা সাবপবি দায়ী র্ার্কববন। 

 (iv) কিজারার র্বশ্বর্বদ্যালবয়র পবি অর্ ি সাংক্রান্ত সকল চুর্ি স্বাির কর্রববন। 

 

(৪)  ডীন; 

(i) অনুষবদর জন্য পাঠ্যসূর্চ্, পাঠ্যক্রর্ ও অধ্যয়বনর র্বষয় র্নর্দ িষ্ট করা; 

(ii) প্রবিযক পাঠ্যসূর্চ্ ও পাঠ্যিক্রবর্র জন্য নম্বর িায ি করা এবাং এিদুবদ্দবে পাঠ্যক্রর্ কর্র্টি গঠন করা; 

(iii) র্বষয়সমূবহর পরীিার যাবিীয় কায িার্দ পর্রচ্ালনার জন্য পরীিা র্নয়ন্ত্রবকর র্নকট পরীিকবদর নার্ কপ্ররণ করা; 

(iv) র্ডর্ি, স্নািবকাের র্ডবপ্লার্া, সাটি ির্েবকট এবাং অন্যান্য সম্মাননা প্রদাবনর েিিাবর্ল র্নি িারবণর জন্য একাবডর্র্ক 

কাউর্েবলর র্নকট সুপার্রে করা; 

(v) র্বভাগসমূবহর র্েিক ও গববষক পদ সৃর্ষ্টর জন্য একাবডর্র্ক কাউর্েবলর র্নকট সুপার্রে করা; এবাং 

(vi) একাবডর্র্ক কাউর্েল কর্তিক উহার র্নকট কপ্রর্রি অন্যান্য র্বষবয় ব্যবস্থা িহণ করা। 

 

(৫)  করর্জিার; 

 (i)  র্সর্ন্ডবকট এবাং একাবডর্র্ক কাউর্েবলর সর্চ্ববর দার্য়ত্ব পালন কর্রববন; 

 (ii)  ভাইস-চ্যাবেলর কর্তিক িাহার কহোজবি ন্যস্ত র্বশ্বর্বদ্যালবয়র সকল কগাপনীয় প্রর্িববদন, র্বশ্বর্বদ্যালবয়র সকল 

করকড িপত্র, দর্ললপত্র ও সািারণ সীলবর্াহর ইিযার্দ রিণাববিণ কর্রববন; 

 (iii) র্সর্ন্ডবকট কর্তিক িাহার িত্বাবিাবন ন্যস্ত র্বশ্বর্বদ্যালবয়র সকল সম্পর্ের িত্বাবিায়ক হইববন; 

 (iv) র্বশ্বর্বদ্যালবয়র পবি র্বশ্বর্বদ্যালবয়র সকল অর্েস সাংক্রান্ত র্চ্ঠিপবত্রর আদান-প্রদান কর্রববন; 

 (v)  র্সর্ন্ডবকট, একাবডর্র্ক কাউর্েল এবাং ভাইস-চ্যাবেলবরর কর্তিক প্রদে অন্যান্য দার্য়ত্ব পালন কর্রববন; 

 (vi) র্বশ্বর্বদ্যালবয়র পবি অর্ ি সাংক্রান্ত চুর্ি ব্যিীি অন্যান্য সকল চুর্িবি র্বশ্বর্বদ্যালবয়র পবি স্বাির কর্রববন এবাং 

 (vii)র্বশ্বর্বদ্যালবয়র সার্ব িক র্নরাপো র্নর্িি কর্রববন। 

 

(৬) র্বভাগীয় প্রিান; 

 (i) র্বভাগীয় প্রিান সাংর্িষ্ট র্বভাবগর র্েিা কায িক্রবর্র যাবিীয় ব্যবস্থার র্নিয়িা র্বিান কর্রববন। 

(ii) র্বভাগীয় অধ্যাপকবদর র্ধ্য হইবি কজষ্ঠযিার র্ভর্েবি পালাক্রবর্ ২ (দুই) বৎসর কর্য়াবদ ভাইস-চ্যাবেলর কর্তিক 

র্বভাগীয় প্রিান র্নযুি হইববন; 

(iii) যর্দ ককান র্বভাবগ অধ্যাপক না র্াবকন িাহা হইবল বাইস-চ্যাবেলর সহবযাগী অধ্যাপকবদর র্ধ্য হইবি কজষ্ঠযিার 

র্ভর্েবি পালাক্রবর্ ১ (এক) জনবক র্বভাগীয় প্রিান র্নযুি কর্রববন: িবব েিি র্াবক কয, সহবযাগী অধ্যাপবকর র্নবের ককান 

র্েিকবক র্বভাগীয় প্রিান পবদ র্নযুি করা যাইবব না: 

(iv) ডীবনর িত্ত্বাবিাবন র্বভাগীয় প্রিান র্বভাবগর অন্যান্য সদস্যগবণর সহবযাগীিায় সাংর্িষ্ট র্বভাবগর কাবয ির পর্রকল্পনা, 

পর্রচ্ালনা ও সর্ন্বয় সািবনর জন্য দায়ী র্ার্কববন। 

(v) র্বভাগীয় প্রিান সাংর্বর্ি ও র্বশ্বর্বদ্যালয় র্বর্ি িারা র্নি িার্রি ির্িা প্রবয়াগ ও দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

 

(৭)  িন্থগার্রক; 

 র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্বর্ভন্ন র্বভাবগর প্রবয়াজনীয় বই যাহা ককন্দ্রীয় লাইবের্রবি সাংরর্িি র্াবক উহা র্েিার্ীবদর প্রবয়াজবন 

সরবরাহ করা ও র্নি িার্রি সর্বয়র র্বধ্য সাংিহ করা। 

 



(৮)  প্রবভাে; 

 (i)  প্রবভাে ভাইস-চ্যাবেলবরর র্নয়ন্ত্রবণ র্ার্কয়া আবার্সক হল ও প্রোসবনর র্নব িাহী কর্ িকিিা র্হসাবব দার্য়ত্ব পালন 

কর্রববন। 

 (ii)  ছাত্রাবাবস কলখাপড়ার সুষ্ঠু পর্রববে সৃর্ষ্টর লবিয প্রবয়াজনীয় সরঞ্জার্ার্দর সরবরাহ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা, র্সট বরাদ্দ 

এবাং র্ানসম্মি খাবার সরবরাবহর প্রর্ি যত্নবান হইববন। 

 

(৯)  সহকারী প্রবভাে; 

 সহকারী প্রবভাে প্রবভাবের র্নয়ন্ত্রবণ র্ার্কয়া আবার্সক হল প্রোসবনর প্রবভােবক সাহায্য ও সহবযাগীিা কর্রববন। 

 

(১০) প্রক্টর; 

(i) ভাইস-চ্যাবেলবরর সুপার্রেক্রবর্, র্েিা প্রসােবন অর্ভজ্ঞিার র্ভর্েবি সহবযাগী অধ্যাপক পদর্য িদার একজন র্েিক 

র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসবরর জন্য প্রক্টর র্নযুি হইববন। 

(ii) প্রক্টবরর দার্য়ত্ব ও ির্িা র্সর্ন্ডবকট কর্তিক র্নি িার্রি হইবব, িবব মূলি ছাত্র সাংক্রান্ত র্বষয় ইহাবি প্রািান্য পাইবব। 

 

(১১) পর্রচ্ালক (গববষণা); 

(i) ভাইস-চ্যাবেলবরর সুপার্রেক্রবর্, র্েিা ও গববষণা প্রসােবন অর্ভজ্ঞিার র্ভর্েবি সহবযাগী অধ্যাপক পদর্য িদার একজন 

র্েিক র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসবরর জন্য পর্রচ্ালক (গববষণা) র্নযুি হইববন। 

(ii) পর্রচ্ালক (গববষণা) এর দার্য়ত্ব ও ির্িা র্সর্ন্ডবকট কর্তিক র্নি িার্রি। 

 

(১২) পর্রচ্ালক (বর্হরাঙ্গন ও কায িক্রর্); 

(i) ভাইস-চ্যাবেলবরর সুপার্রেক্রবর্, র্েিা ও গববষণা প্রসােবন অর্ভজ্ঞিার র্ভর্েবি সহবযাগী অধ্যাপক পদর্য িদার একজন 

র্েিক র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসবরর জন্য পর্রচ্ালক (বর্হরাঙ্গন ও কায িক্রর্) র্নযুি হইববন। 

(ii) পর্রচ্ালক (বর্হরাঙ্গন ও কায িক্রর্) এর দার্য়ত্ব ও ির্িা র্সর্ন্ডবকট কর্তিক র্নি িার্রি। 

 

(১৩) পর্রচ্ালক (পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন); 

 (i) র্বশ্বর্বদ্যালবয় স্বল্প ও দীর্ ি কর্য়াদী পর্রকল্পনা িহণ, র্াোর প্লযান তির্র, প্রকল্প প্রনয়নসহ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন র্বষবয় 

সর্ন্বয়সািন; 

(ii) পূিি প্রকল্পসমূবহর বাস্তবায়ন, পূিি কর্ িসমূবহর অিগর্ি পয িববিণ ও সর্ন্বয়সািন; 

(iii) ঠিকাদার িার্লকাভিকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদাবরর সর্হি চুর্ি সম্পাদন; এবাং 

(iv) ভাইস চ্যাবেলর অর্বা র্সর্ন্ডবকট কর্তিক র্নি িার্রি অন্যান্য কায িার্দ সম্পাদন। 

 

(১৪) ছাত্র র্বষয়ক উপবদষ্টা; 

(i) ভাইস-চ্যাবেলবরর সুপার্রেক্রবর্, র্েিা ও গববষণা প্রসােবন অর্ভজ্ঞিার র্ভর্েবি সহবযাগী অধ্যাপক পদর্য িদার একজন 

র্েিক র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসবরর জন্য একজন ছাত্র র্বষয়ক উপবদষ্টা র্নযুি হইববন। িাহার অিীবন এক বা একার্িক 

ছাত্র কল্যাণ কর্ িকিিা র্ার্কববন। 

(ii) ছাত্র র্বষয়ক উপবদষ্টা ভাইস-চ্যাবেলবরর র্নয়ন্ত্রবণ র্ার্কয়া ছাত্রবদর শৃাংখলা এবাং র্েিা সহায়ক র্বর্ভন্ন র্বষবয় পরার্ে ি 

প্রদান ও িত্ত্বাবিান এবাং সার্ব িক কল্যাণ র্বিান কর্রববন। 

(iii) ছাত্র র্বষয়ক উপবদষ্টা এর দার্য়ত্ব ও ির্িা র্সর্ন্ডবকট কর্তিক র্নি িার্রি। 

 

(১৫) পরীিা র্নয়ন্ত্রক; 

 পরীিা র্নয়ন্ত্রক, পরীিা পর্রচ্ালনার সর্হি সম্পর্কিি সকল র্বষবয়র দার্য়বত্ব র্ার্কববন এবাং সাংর্বর্ি ও র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

র্বর্ি বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস-চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে অন্যান্য সকল দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

 

(১৬) প্রিান প্রবকৌেলী; এবাং  

(১৭) সাংর্বর্ি বারা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র কর্ িকিিা র্হসাবব কর্ার্ষি অন্যান্য কর্ িকিিা। 

 

ভাইস-চ্যাবেলবরর ির্িা ও দার্য়ত্বোঃ 

(১)  ভাইস-চ্যাবেলর, র্বশ্বর্বদ্যালবয়র একাবডর্র্ক ও প্রোসর্নক প্রিান র্নব িাহী কর্ িকিিা হইববন এবাং র্ির্ন, পদার্িকারববল 

র্সর্ন্ডবকট, একাবডর্র্ক কাউর্েল, পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন কর্র্টি এবাং কবাড ি অে োর্ডজ এর সভাপর্ি হইববন। 

(২)  ভাইস-চ্যাবেলর র্বশ্বর্বদ্যালবয় কযবকান কর্তিপবির সভায় উপর্স্থি র্ার্কবি এবাং উহার কায িবলীবি অাংেিহণ কর্রবি 

পার্রববন, র্কন্তু র্ির্ন উহার সদস্য না হইবল ককান র্বষবয় র্সদ্দান্ত কনওয়ার কিবত্র কভাট প্রদান কর্রবি পার্রববন না। 



(৩)  ভাইস-চ্যাবেলর এই আইন, সাংর্বর্ি, র্বর্ি ও প্রর্বিান র্বশ্বস্তিার সর্হি পালন কর্রববন এবাং এই উবদ্দে প্রবয়াজনীয় ির্িা 

প্রবয়াগ কর্রবি পার্রববন। 

(৪)  ভাইস-চ্যাবেলর র্সর্ন্ডবকট, একাবডর্র্ক কাউর্েল এবাং পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন কর্র্টির সভা আহিান কর্রববন এবাং উি 

সভায় গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনর জন্য কায িকর ব্যবস্থা িহণ কর্রববন। 

(৫)  ভাইস-চ্যাবেলর র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্েিক, কর্ িকিিা, কর্ িচ্ারীবদর উপর সািারণ র্নয়ন্ত্রণ ির্িা প্রবয়াগ কর্রববন। 

(৬)  র্বশ্বর্বদ্যালবয়র ককান কর্তিপবির র্সদ্ধাবন্তর সর্হি ভাইস-চ্যাবেলবরর যর্দ ঐকর্িয কপাষণ না কবরন, র্ির্ন উি র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন স্থর্গি রার্খয়া িাহার র্িার্ি সহ র্বর্ি কপাষবণর কারণ র্লর্পবদ্ধ কর্রয়া র্সদ্ধান্তটি সাংর্িষ্ট কর্তিপবির র্নকট 

র্নয়র্র্ি সভায় পুনর্ব িববচ্নার জন্য কেরৎ পাঠাইবি পার্রববন এবাং উি কর্তিপি যর্দ উহা পুনর্ব িববচ্নার পর ভাইস-

চ্যাবেলবরর সর্হি ঐকর্িয কপাষণ না কবর, িাহইবল ভাইস-চ্যাবেলবরর র্বষয়টি সম্পবকি র্সদ্ধান্ত িহবণর জন্য চ্যাবেলবরর 

র্নকট কপ্ররণ কর্রববন এবাং উি র্বষবয় চ্যাবেলবরর র্বষয় চূড়ান্ত হইবব। 

(৭)  র্বশ্বর্বদ্যালবয়র পর্রচ্ালনার কিবত্র জরুরী পর্রর্স্থর্ির উদ্ভব হইবল এবাং ভাইস-চ্যাবেলবরর র্বববচ্নায় িৎসম্পবকি িাৎির্ণক 

ককান ব্যবস্থা িহণ প্রবয়াজনীয় বর্লয়া র্বববর্চ্ি হইবল র্ির্ন িদনুসাবর ব্যবস্থা িহণ কর্রবি পার্রববন, এবাং কয কর্তিপি 

কর্তিক সািারণিোঃ র্বষয়টি সম্পবকি ব্যবস্থা িহণ কর্রবি হইবি কসই কর্তিপিবক যর্ােীঘ্রহ সম্ভাব্য গৃহীি ব্যবস্থা সম্পবকি 

অবর্হি কর্রববন। 

(৮)  ভাইস-চ্যাবেলর, িাহার র্বববচ্নায় প্রবয়াজন র্বন কর্রবল, িাহার কয ককান ির্িা ও দার্য়ত্ব র্সর্ন্ডবকবটর অনুবর্াদনক্রবর্, 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র ককান র্েিক বা কর্ িকিিাবক অপ িণ কর্রবি পার্রববন। 

(৯)  র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অনুবর্ার্দি বাবজট বাস্তবায়বন ভাইস-চ্যাবেলর সার্ব িক দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

(১০) ভাইস-চ্যাবেলবরর এই আইন, সাংর্বর্ি ও র্বর্িিারা র্নি িার্রি অন্যান্য ির্িা প্রবয়াগ কর্রববন এবাং চ্যাবেলবরর র্নকট দায়ী 

র্ার্কববন। 

 

অন্যান্য কর্ িকিিাোঃ 

(১)  পর্রচ্ালক (অর্ ি ও র্হসাব): অর্ ি ও র্হসাব পর্রচ্ালনার সর্হি সম্পর্কিি সকল র্বষবয়র দার্য়বত্ব র্ার্কববন ও র্বশ্বর্বদ্যালবয় 

কর্তিপি কর্তিক সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে অন্যান্য সকল দার্য়ত্ব পালন 

কর্রববন। 

(২) প্রিান র্চ্র্কৎসা কর্ িকিিা: র্বশ্বর্বদ্যালবয় র্চ্র্কৎসা কসবা পর্রচ্ালনার সর্হি সম্পর্কিি সকল র্বষবয়র দার্য়বত্ব র্ার্কববন ও 

র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপি কর্তিক সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে অন্যান্য সকল 

দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

(৩) পর্রচ্ালক (েরীরচ্চ্ িা র্েিা): ক্রীড়া ও েরীরচ্চ্ িা র্বষয়ক কায িার্দ পর্রচ্ালনার সর্হি সম্পর্কিি সকল র্বষবয়র দার্য়বত্ব 

র্ার্কববন ও র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপি কর্তিক সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে 

অন্যান্য সকল দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

(৪) প্রিান খার্ার িত্বাবিায়ক: র্বশ্বর্বদ্যালবয়র খার্ার পর্রচ্ালনার সর্হি সম্পর্কিি সকল র্বষবয়র দার্য়বত্ব র্ার্কববন ও 

র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপি কর্তিক সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে অন্যান্য সকল 

দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

(৫) পর্রচ্ালক (কভবটর্রনার্র র্ক্লর্নক): কভবটর্রনার্র র্ক্লর্নক র্বষবয় অর্ভজ্ঞ অধ্যাপক পদর্য িদাসম্পন্ন র্েিকগবণর র্ধ্য হইবি 

র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসর কর্য়াবদ পর্রচ্ালক (কভবটর্রনার্র র্ক্লর্নক) র্নযুি হইববন ও র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপি কর্তিক 

সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে অন্যান্য সকল দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

(৬) পর্রচ্ালক (োর্ ি/খার্ার): প্রার্ণ, র্ৎস, কৃর্ষ ও িৎসাংর্িষ্ট খার্ার পর্রকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা র্বষবয় অর্ভজ্ঞ অধ্যাপক পদর্য িাদা 

সম্পন্ন র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্েিকগবণর র্ধ্য হইবি র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসর কর্য়াবদ পর্রচ্ালক (োর্ ি/খার্ার) র্নযুি 

হইববন ও র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপি কর্তিক সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে 

অন্যান্য সকল দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

(৭) পর্রচ্ালক (ইনর্েটিউট): ইনর্েটিউট পর্রচ্ালনা, পর্রকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা র্বষবয় অর্ভজ্ঞ র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

অধ্যাপকগবণর র্ধ্য হইবি কজষ্ঠিার ক্রর্াণুসাবর র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসর কর্য়াবদ পর্রচ্ালক (ইনর্েটিউট) র্নযুি 

হইববন ও র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপি কর্তিক সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে 

অন্যান্য সকল দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

(৮) পর্রচ্ালক (র্রসাচ্ ি কসন্টার/র্াঠ গববষণাগার): প্রার্ণ, র্ৎস, কৃর্ষ ও িৎসাংর্িষ্ট খার্ার পর্রকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা র্বষবয় অর্ভজ্ঞ 

র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অধ্যাপকগবণর র্ধ্য হইবি র্সর্ন্ডবকট কর্তিক ২ (দুই) বৎসর কর্য়াবদ পর্রচ্ালক (র্রসাচ্ ি কসন্টার/র্াঠ 

গববষণাগার) র্নযুি হইববন ও র্বশ্বর্বদ্যালয় কর্তিপি কর্তিক সর্বয় সর্বয় জার্রকৃি আবদে বারা র্নি িার্রি এবাং ভাইস 

চ্যাবেলর কর্তিক প্রদে অন্যান্য সকল দার্য়ত্ব পালন কর্রববন। 

 

 



(ি) কর্তপৃত্ক্ষর সকি তনি -কানুন, আইন, অধ্যাত্দশ, তবতি ািা, প্রতবিান ািা, প্রজ্ঞাপন, তনত্দশৃনা, ম্যানুিোি, 

ইযোতদর যাতিকাসহ উহার তনকট রতক্ষয যথ্যসমূত্হর শ্রেণী- তবন্যাস: 

আইন: 

১।্খুলনা্কৃর্ষ্র্বশ্বর্বদয্ালয়্আইন-২০১৫ 

২।্খুলনা্কৃর্ষ্র্বশ্বর্বদয্ালবয়র্২য়্সাংর্বর্ি 

র্বর্ির্ালা/নীর্ির্ালা 

১। খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালয় আইন ২০১৫ এর িারা ৪০(১)(গ), ৪৫ ও ৪৬ মূবল স্নািক পয িাবয় অিয্য়বনর ককাস ি-কক্রর্ডট 

কসর্র্োর পদ্ধর্ি সাংক্রান্ত প্রণীি র্বিান 

২। ছাত্র শৃঙ্খলা র্বর্ির্ালা-২০১৯ 

3। হল এবাং কর্স বয্বস্থাপনা নীর্ির্ালা-২০১৯ 

4। র্বনািার্ নীর্ির্ালা-২০১৯ 

5। র্েিক পয িাবয়ান্নয়ন নীর্ির্ালা-২০১৯ 

6। কর্ িকিিা ও কর্ িচ্ারী পয িাবয়ান্নয়ন নীর্ির্ালা-২০১৯ 

7। ছাত্র, র্েিক, কর্ িকিিা ও কর্ িচ্ারী পর্রচ্য়পত্র নীর্ির্ালা-২০১৯ 

8। ককন্দ্রীয় লাইবের্র নীর্ির্ালা-২০২০ 

9। ছুটি র্বর্ির্ালা-২০২১ 

১0। খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদয্ালয় অর্িকাল ভািা-২০২২  

 

(গ) কর্তপৃত্ক্ষর তনকট হইত্য শ্রকান ব্যতক্ত শ্রয সকি শত্য ৃিাইত্সন্স, পারত ট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতয, অনুত্ াদন 

বা অন্য শ্রকান প্রকার সুতবিা গ্রহণ কতরত্য পাতরত্বন উহার তববরণ এবাং উক্তরূপ শত্যরৃ কারত্ণ যাহার সতহয 

শ্রকান প্রকার শ্রিনত্দন বা চুতক্ত সম্পাদত্নর প্রত্িাজন হইত্ি শ্রসই সকি শত্যরৃ তববরণ: 

খুলনা্ কৃর্ষ্ র্বশ্বর্বদয্ালবয়র্ আইন,্ সাংর্বর্ি্ নীর্ির্ালার্ আবলাবক্ কযবকান্ প্রর্িষ্ঠান/বয্র্ি্ কর্তিপবির্ অনুবর্াদন্

সাবপবি্র্েিা,্গববষণা,্প্রযুর্ি্িহণ্ও্হস্তান্তরসহ্কৃর্ষ্র্বষয়ক্কয্ককান্র্বষবয়্সুর্বিা্িহবণর্বয্বস্থা্রবয়বছ।্ 

 

(ঘ) নাগতরকত্দর যথ্য অতিকার তনতিয কতরবার জন্য প্রদত্ত সুতবিাতদর তববরণ এবাং দাতিত্বপ্রাপ্ত ক কৃযাৃর 

না , পদবী, ঠিকানা এবাং, প্রত্যাজে শ্রক্ষত্ে, ফ্োক্স নম্বর ও ই-ত্ ইি ঠিকানা: 

• কৃর্ষ র্বষবয় র্বশ্বর্াবনর উচ্চির র্েিাদান 

• গববষণা 

• নতুন প্রযুর্ি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর 

• কদেীয় কৃর্ষ উৎপাদন বৃর্দ্ধর লবিয্ র্বশ্বর্াবনর প্রযুর্ি প্রবয়াগ র্নর্িিকরণ 

• প্রর্েিণ 

 

দাতিত্বপ্রাপ্ত ক কৃযাৃর না , পদবী, ঠিকানা ও ই-ত্ ইিঃ 

 

নার্ পদবী ঠিকানা কর্াবাইল নম্বর ই-কর্ইল ঠিকানা 

জনাব কর্াোঃ কর্বহদী হাসান পাবর্লক র্রবলেন অর্েসার খুলনা কৃর্ষ র্বশ্বর্বদ্যালয় ০১৭২৮-৬৯৪৬২৬ mehedihasanuzzal9@gmail.com 

 


