
1 

 

 বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন কাউডিল (ডবএডি) 

ডবএিএল অ্ডিি Kg‡cø·- 2 (3q Zjv) 

1 wg‡›Uv †ivW, igbv, XvKv-1000| 

www.bac.gov.bd 
 

স্মারক নাং. ডবএডি/বগমাপ্র/গদবষণা (প্রধান নডি)/২০২৩-২৪/০১৪-657 
 

তাডরখ: 

২৬ প ৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 

1০ জানুয়াডর ২০২৩ ডিষ্টাব্দ 

 

 

পেদশর উচ্চ ডশক্ষার মান ডনডিতকরদণ পকায়াডলটি অ্যাসুদরি ও অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় গদবষণা প্রস্তাব আহ্বান  

বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন কাউডিল (ডবএডি) পেদশর উচ্চ ডশক্ষার গুণগতমান ডনডিতকরদণ পকায়াডলটি অ্যাসুদরি ও অ্যাদেডিদেশন ডবষদয় 

জ্ঞান আহরণ ও সৃজদনর জন্য গদবষণা কার্ যেম  ডরচালনা করদে। এরই ধারাবাডহকতায় পেদশর উচ্চ ডশক্ষা প্রডতষ্ঠান এবাং গদবষণা প্রডতষ্ঠাদন 

কম যরত ডশক্ষক ও গদবষকগদণর ডনকে পিদক ২০২3-২4 অ্ি যবেদরর জন্য গদবষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হদে। গদবষণা প্রস্তাব প্রণয়ন ও 

োডখদলর পক্ষদে ডনম্নবডণ যত প্রডেয়া অ্নুিরণ করদত হদব: 

1. বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন কাউডিল (ডবএডি)’র ওদয়বিাইদে (www.bac.gov.bd) প্রেত্ত িরদমে (বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন 

কাউডিল  গদবষণা নীডতমালা, ২০২২;  ডরডশষ্ট ক) অ্নুিরণপূব যক ডতন (০৩) পিে গদবষণা প্রস্তাব (হাি য কড ) ২৮ পিব্রুয়াডর 

২০২৩ ডিষ্টাব্দ  তাডরদখর মদে অ্ডিি চলাকালীন িমদয় িরািডর অ্িবা িাকদর্াদগ ডনম্নস্বাক্ষরকারীর ডনকে বাাংলাদেশ 

অ্যাদেডিদেশন কাউডিল (ডবএডি), ডবএিএল অ্ডিি Kg‡cø·- 2 (3q Zjv), 1 wg‡›Uv †ivW, igbv, XvKv-1000 ঠিকানায় 

োডখল করদত হদব। এক পিে িিট্ কড  (এম এি ওয়াি য) ডনম্নস্বাক্ষরকারীর ইদমইদল পপ্ররণ করদত হদব।  

2. গদবষণা প্রস্তাদবর ডশদরানাম, পক্ষে এবাং লক্ষয ও উদেশ্য অ্বশ্যই ‘বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন কাউডিল গদবষণা নীডতমালা, 

২০২২’ -এর লক্ষয ও উদেদশ্যর িাদি িাংগডতপূণ য হদত হদব।  

3. গদবষকগণদক এককভাদব গদবষণা িম্পােদন উদ্বুদ্ধ করা হদে, তদব পর্ৌিভাদবও গদবষণা িম্পােন করা র্াদব। পক্ষেমদত, 

অ্বিরপ্রাপ্ত বা ডবদেদশ অ্বস্থানকারী পকাদনা গদবষক বাাংলাদেদশ কম যরত পকাদনা গদবষদকর িাদি পর্ৌিভাদব গদবষণা প্রস্তাব 

প্রণয়ন ও োডখল করদত  ারদবন। এোড়াও প্রকল্প চলাকাদল গদবষক প্রদয়াজন মদন করদল ডবএডি’র অ্নুমডতেদম একজন 

িহদর্াগী গদবষক ও একজন গদবষণা িহকারী ডনদয়াগ ডেদত  ারদবন। 

4. বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন কাউডিল গদবষণা নীডতমালা, ২০২২ -এর  ডরডশষ্ট ক পত প্রেডশ যত Part-A-Project 

information; Part-B-Logical interpretation; Part-C-Budget; Part-D-Project completion plan; 

Part-E-Short CV of the Researcher(s) অ্নুিরণেদম গদবষণা প্রস্তাব োডখল করদত হদব।  

5. গদবষণা প্রস্তাবিহ িাংডিষ্ট কাগজাডে অ্বশ্যই গদবষদকর কম যরত প্রডতষ্ঠান প্রধাদনর প্রডতস্বাক্ষদর পপ্ররণ করদত হদব। তদব প্রডতষ্ঠান 

প্রধান কর্তযক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হদল উ -উ াচার্ য বা পরডজস্ট্রার বা  ডরচালক (ডরিাচ য)-এর প্রডতস্বাক্ষদর গদবষণা প্রস্তাব োডখল করা 

র্াদব। মহাডবদ্যালদয় কম যরত গদবষকগদণর গদবষণা প্রস্তাব মহা ডরচালক, মােডমক ও উচ্চ ডশক্ষা অ্ডধেপ্তদরর প্রডতস্বাক্ষদর পপ্ররণ 

করদত হদব। 

6. মুখ্য গদবষক ডহদিদব একজন গদবষদকর একাডধক গদবষণা প্রকল্প চলমান িাকদল তাঁদক গদবষণা প্রস্তাব োডখদল ডনরুৎিাডহত করা 

হদে।  

7. গদবষণা প্রস্তাব িাংোন্ত পর্দকান তদের জন্য গদবষকগণ ডনম্নস্বাক্ষরকারীর িাদি পর্াগাদর্াগ করদত  ারদবন।  
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উ  ডরচালক (বডহিঃিম্পকয, গদবষণা, মানেণ্ড, ও প্রকাশনা) 

বাাংলাদেশ অ্যাদেডিদেশন কাউডিল 

পেডলদিান (অ্ডিি): ০২-২২২২২৯৩১৯  

ইদমইল: farzana1205@yahoo.com 
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