তফিসল
িব িবদয্ালেয়র pথম সংিবিধ
[ধারা 39(2) d বয্]

1। সংjা।- িবষয় বা pসংেগর পিরপnী েকান িকছু i না থািকেল, ei সংিবিধেত(ক) ''আiন '' aথর্ েবগম েরােকয়া িব িবদয্ালয় রংপুর আiন, 2009; eবং
(খ) '' িসেনট '', '' িসিnেকট'', '' eকােডিমক কাuিnল'',''কতৃর্ পk'', '' কমর্কতর্ া'', ''aধয্াপক '', ''সহেযাগী aধয্াপক '',
''সহকারী aধয্াপক '', ''pভাষক '', ''কমর্চারী '' eবং '' '' েরিজsারভু k gাজুেয়ট'' aথর্ যথাkেম িব িবদয্ালেয়র িসেনট,
িসিnেকট, eকােডিমক কাuিnল, কতৃর্ পk, কমর্কতর্ া, aধয্াপক, সহেযাগী aধয্াপক, সহকারী aধয্াপক, pভাষক, কমর্চারী
eবং েরিজsারভু k gাজুেয়ট।
2। aনুষদ।- (1) েকান aনুষদ uহার ডীন eবং aনুষদভু k িবভাগসমূেহর সকল িশkক সমnেয় গিঠত হiেব।
(2) pেতয্ক aনুষেদর eকিট িনবর্াহী কিমিট থািকেব যাহা িনmবিণর্ত সদসয্গণ সমnেয় গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) ডীন, িযিন iহার সভাপিতo হiেব;
(খ) aনুষদভু k িবভাগসমূেহর pধানগণ;
(গ) aনুষেদর দশজন aধয্াপক, যাঁহারা ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক পালkেম মেনানীত হiেবন;
(ঘ) aধয্াপক o pধানগণ বয্তীত aনুষেদর িবিভn িবষেয়র পাঁচজন িশkক, যাঁহারা eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক
মেনানীত হiেবন;
(ঙ) aনুষেদর িবষয় নেহ aথচ eকােডিমক কাuিnেলর মত aনুষেদর িবষেয়র সিহত গুরtু পূণভর্ ােব সmকর্ যুk
eমন িবষেয় aনিধক িতনজন িশkক, যাঁহারা eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত হiেবন; eবং
(চ) aনুষেদর eক বা eকািধক িবষেয় িবেশষ jানসmn িতনজন বয্িk, যাঁহার িব িবদয্ালেয়র েকান চাkরীেত
িনেয়ািজত নেহন eবং eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত।
(3) িনবর্াহী কিমিটেত মেনানীত সদসয্গণ তাঁহােদর িনেয়ােগর তািরখ হiেত দুi বৎসর েময়ােদর জনয্ সদসয্ পেদ aিধি ত
থািকেবন।
(4) ei আiেনর িবধান eবং eকােডিমক কাuিnেলর uপর aিপর্ত kমতা সােপেk, pেতয্ক aনুষেদর িনmবিণর্ত kমতা থািকেব(ক) aনুষেদর জনয্ পাঠয্সূচী, পাঠkম o aধয্ায়েনর িবষয় িনিদর্ করা, pেতয্ক পাঠয্সচূ ী o পাঠkেমর জনয্ নmর ধাযর্ করা eবং
eতদুেdেশয্ পাঠkম কিমিটসমুহ গঠন করা;
(খ) aনুষেদর িবষয়সমূেহর পরীkার জনয্ eকােডিমক কাuিnেলর িনকট পরীkকেদর নাম সুপািরশ করা;
(গ) িডgী, িডেpামা, সািটর্িফেকট eবং aনয্ানয্ সmান pদােনর শতর্ াবলী eকােডিমক কাuিnেলর িনকট সুপািরশ করা;
(ঘ) aনুষেদর িবভাগসমূেহর িশkক o গেবষক পদ সৃি র জনয্ eকােডিমক কাuিnেলর িনকট সুপািরশ করা; eবং
(ঙ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক uহার িনকট েpিরত aনয্ানয্ িবষেয় বয্বsা gহণ করা।

3। পাঠkম কিমিটসমূহ।- (1) pেতয্ক িবভােগ eকিট পাঠkম কিমিট থািকেব।
(2) িব িবদয্ালেয়র pেতয্ক িবভােগর িশkা o গেবষণা বয্বsাপনার জনয্ পাঠkম কিমিট বয্বsা gহণ কিরেব।
(3) িনmবিণর্ত সদসয্ সমnেয় পাঠkম কিমিট গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) িবভাগীয় pধান, িযিন iহার সভাপিতo হiেবন;
(খ) িবভােগর িশkকগণ;
(গ) aনয্ েকান িব িবদয্ালয় হiেত সংি aনুষেদর ডীন কতৃর্ ক মেনানীত সংি
সmকর্ যুk িবষেয়র দুiজন িশkক; eবং

িবষেয় বা uহার সিহত

(ঘ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত সংি িবষয় বা uহার সিহত সmকর্ যুk িবষেয় দুiজন িবেশষj
সদসয্, যাহােদর মেধয্ eকজন হiেবন সংি pিত ােনর সিহত সিkয়ভােব জিড়ত বয্িk।
(4) পাঠkম কিমিট পাঠkম o পাঠয্সূচী pণয়ন কিরেব eবং aনুষদ, eকােডিমক কাuিnল o িব িবদয্ালয় িবিধ বা dারা aিপর্ত
aনয্ানয্ দািয়t পালন কিরেব।
(5)িব িবদয্ালেয়র েকান িবষেয় িশkা িবভাগ না থািকেল, aনুষেদর ডীন eবং ei িব িবদয্ালয়সহ aনয্ানয্ িব িবদয্ালয় হiেত
ডীন কতৃর্ ক মেনানীত uk িবষেয়র পাঁচন িশkক সমnেয় পাঠkম কিমিট গিঠত হiেব।
(6) কিমিটেত মেনানীত সদসয্গর তাঁহােদর িনেয়ােগর তািরখ হiেত দুi বৎসর েময়ােদর জনয্ সদসয্ পেদ aিধি ত থািকেবন।
(7) পাঠkম কিমিটর kমতা o দািয়t(ক) িবভাগীয় পযর্ােয় িশkার কািরkলাম িনধর্ারেণ eকােডিমক কাuিnলেক পরামশর্ pদান কিরেব;
(খ) aনুেমািদত কািরkলাম aনুযায়ী পাঠয্ তািলকা pণয়ন কিরেব;
(গ) িবিভn িশkা কাযর্kেমর আoতায় ছাtেদর তttাবধায়ক কিমিট গঠন o গেবষণা তttাবধায়ক িনেয়ােগর জনয্
eকােডিমক কাuিnেলর িনকট সুপািরশ কিরেব; eবং
(ঘ) িবভাগীয় ছাtেদর গেবষণা সnভর্ /িথিসস o aনয্ানয্ পরীkার পরীkকেদর নাম eকােডিমক কাuিnেলর িনকট
সুপািরশ কিরেব; eবং
(ঙ) িসিnেকট বা eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক pদt aনয্ানয্ দািয়t পালন কিরেব।
4। পিরকlনা, unয়ন o oয়াকর্ স কিমিট।- পিরকlনা, unয়ন o oয়াকর্ স কিমিট িনmবিণর্ত কাযর্াবলী সmাদন কিরেব, যথাঃ(ক) িব িবদয্ালেয়র সকল unয়ন পিরকlনা pণয়ন, পযর্ােলাচনা o মূলয্ায়ন eবং eতdসmেকর্ িসিnেকটেক পরামশর্
pদান;
(খ) িঠকাদার তািলকাভু kকরণ, দরপt বাছাio িঠকাদােরর সিহত চু িk সmাদন;
(গ) পূতর্ pকlসমূেহর বাsবায়ন, পূতর্ কমর্সমূেহর agগিত পযর্েবkণ o সমnয় সাধন; eবং
(ঘ) ভাiস-চয্ােnলর aথবা িসিnেকট কতৃর্ ক িনধর্ািরত aনয্ানয্ কাযর্ািদ সmাদন।

5। বাছাi েবাডর্ ।- (1) aধয্াপক o সহেযাগী aধয্াপক িনেয়ােগর জনয্ eকিট বাছাi েবাডর্ িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় গিঠত
হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর, িযিন iহার সভাপিতo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর, যিদ থােকন;
(গ) িব িবদয্ালেয়র বািহেরর aনূয্ন eকজন িবেশষjসহ চয্ােnলর কতৃর্ ক মেনানীত িতনজন িবেশষj; eবং
(ঘ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত দুiজন িবেশষj, যাঁহােদর মেধয্ eকজন হiেবন eমন বয্িk িযিন িব িবদয্ালেয়র
েকান চাkরীেত িনেয়ািজত নেহন।
(2) সহকারী aধয্াপক o pভাষক িনেয়ােগর জনয্ eকিট বাছাi েবাডর্ িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় গিঠত হiেবঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর, িযিন iহার সভাপিতo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর, যিদ থােকন;
(গ) ে জারার;
(ঘ) সংি

aনুষেদর ডীন;

(ঙ) িবভাগীয় pধান;
(চ) িসিnেকট কতৃর্ ক aনয্ানয্ িব িবদয্ালয় বা গেবষণা সংsা হiেত মেনানীত eকজন িবেশষj; eবং
(ছ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত সংি

িবষেয় eকজন িবেশষj।

(3) বাছাi েবাডর্ pেতয্ক দুi বৎসর anর পুনগর্িঠত হiেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, েময়াদ েশষ না হoয়া সেtto নূতন েবাডর্ গঠন না হoয়া পযর্n পূববর্ ত েবাডর্ বলবৎ থািকেব।
(4) েকান বাছাi েবােডর্ র সুপািরেশর সিহত িসিnেকট eকমত না হiেল িবষয়িট uk েবাডর্ কতৃর্ ক চয্ােnলেরর িনকট েpরণ করা হiেব
eবং ei বয্াপাের তাঁহার িসdাni চূ ড়াn বিলয়া গণয্ হiেব।
(5) কমর্চারী িনেয়ােগর জনয্ সংিবিধ dারা বাছাi কিমিট গিঠত হiেব।
(6) েকান বাছাi কিমিটর মেনানীত েকান সদসয্ দুi বৎসর েময়ােদর জনয্ সদসয্ পেদ aিধি ত থািকেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, তাঁহার েময়াদ েশষ হoয়া সেtto তাঁহার utরািধকারী sলািভিষk না হoয়া পযর্n িতিন uk পেদ বহাল থািকেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, পদািধকারবেল েকান সদসয্ েকবল তাঁহার sপেদ বহাল থাকা পযর্n বাছাi কিমিটর সদসয্ থািকেবন।
(7) বাছাi কিমিটর সুপািরেশর িভিtেত িসিnেকট িব িবদয্ালেয়র িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারী পেদ িনেয়াগদান কিরেব।
(8) বাছাi কিমিট িবেশষ েযাগয্তাসmn pাথ েক িবেশষ সুিবধা pদােনর িবষেয় িসিnেকেটর িনকট সুপািরশ কিরেত পািরেব।
(9) িসিnেকেটর পুবার্ নুেমাদনkেম, ভাiস-চয্ােnলর সংি িবভাগীয় pধান বা শাখা pধােনর সুপািরেশর িভিtেত aধয্াপক,
সহেযাগী aধয্াপক বা শাখা pধােনর পদ বয্তীত aনয্ানয্ পেদর েkেt সাধারণতঃ aনূ র্ ছয় মােসর জনয্ asায়ী িনেয়াগ pদান কিরেত
পািরেবন।

6। কমর্কতর্ াগেণর িনেয়াগ।- (1) েরিজsার, gnাগািরক, পিরচালক, পরীkা িনয়ntক eবং সমপদমযর্াদা সmn o সমেবতেনর aনয্ানয্
কমর্কতর্ াগণ িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় গিঠত বাছাi েবােডর্ র সুপািরশkেম িসিnেকট কতৃর্ ক িনযুk হiেবন, যথাঃ(ক) ভাiস- চয্ােnলর, িযিন iহার সভাপিতo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর, িযিন থােকন;
(গ) ে জারার;
(ঘ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত iহার eকজন সদসয্;
(ঙ) িসিnেকেটর eকজন সদসয্সহ uk েবাডর্ কতৃর্ ক মেনানীত eকজন িবেশষj; eবং
(চ) চয্ােnলর কতৃর্ ক মেনানীত eকজন িবিশ বয্িk।
(2) aনুেcদ (1)-e uিlিখত কমর্কতর্ া বয্তীত aনয্ানয্ কমর্কতর্ াগণ িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় গিঠত বাছাi েবােডর্র
সুপািরশkেম িসেnেকট কতৃর্ ক িনযুk হiেবন, যথাঃ(ক) ভাiস- চয্ােnলর, িযিন iহার সভাপিতo হiেবন;
(খ) েpা- ভাiস- চয্ােnলর, যিদ থােকন;
(গ) ে জারার;
(ঘ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত eকজন ডীন;
(ঙ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত eকজন সদসয্ িযিন িব িবদয্ালেয়র েকান চাkরীেত িনেয়ািজত নেহন; eবং
(চ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত eকজন িবেশষj।
7। aনয্ানয্ কমর্কতর্ াগেণর কতর্ বয্।- aনয্ানয্ কমর্কতর্ াগণ িব িবদয্ালয় িবিধ dারা িনধর্ািরত eবং িসিnেকট o ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক
pদt কতর্ বয্ পালন কিরেবন।
8। সmানসূচক িডgী।- েকান বয্িkেক সmানসূচক িডgী pদােনর েকান psাব eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক, িসেnেকেটর িনকট েpিরত
হiেল eবং িসিnেকট psাবিট aনুেমাদন কিরেল uহা চয্ােnলেরর িনকট চূ ড়াn aনুেমাদেনর জনয্ েপশ করা হiেব eবং চয্ােnলর কতৃর্ ক
psাবিট aনুেমািদত হiেল সmানসূচক িডgী pদান করা যাiেব।
9। েরিজsারভু k gাজুেয়ট।- (1) gাজুেয়ট হoয়ার পর কমপেk পাঁচ বৎসর aিতkাn হiেল িব িবদয্ালেয়র েকান gাজুেয়ট
িব িবদয্ালেয়র সংি কতৃর্ পk কতৃর্ ক িনধর্ািরত িফস pদান কিরয়া েরিজsারভু k gাজুেয়টেদর েরিজsাের তাঁহার নাম anভুর্ k করার
aিধকারী হiেবন।
(2) েকান েরিজsারভু k gাজুেয়ট তাঁহার নাম েরিজিsকরেণর pথম বৎসর হiেত kমাগতভােব পেনর বৎসেরর বািষর্ক িফস pদান
কিরয়া থািকেল িতিন আমরণ বা usফা pদান না করা পযর্n আর েকান িফস pদান না কিরয়াi েরিজsারভু k gাজুেয়ট িহসােব সুেযাগসুিবধা েভাগ কিরেত পািরেবন।
(3) েকান েরিজsারভু k pাজুেয়ট uপেরাkভােব েরিজsারভু k হoয়ার পর েয েকান সমেয় িফস বাবদ eককালীন িনধর্ািরত পিরমাণ
aথর্ pদান কিরয়া aনুরপূ িফস pদােনর তািরখ হiেত আমরণ বা usফা pদান না করা পযর্n আর েকান িফস pদান না কিরয়া
েরিজsারভু k gাজুেয়েটর সুেযাগ-সুিবধা েভাগ কিরেত পািরেবন।

(4) gাজুেয়টেদর তািলকাভু িk বা েরিজেsশন সংkাn সকল িবেরাধ িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় গিঠত াiবুয্নাল কতৃর্ ক িনsিt
করা হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর, িযিন uহার সভাপিতo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর, যিদ থােকন;
(গ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত iহার eকজন সদসয্;
(ঘ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত iহার eকজন সদসয্;
(5) uপ-ধারা(4)-eর aধীন গিঠত াiবুয্নােলর কাযর্পdিত তৎকতৃর্ ক িsরীকৃ ত হiেব।
(6) তািলকাভু িk বা েরিজেsশন সংkাn সকল িবেরাধ িনsিtেত uপ-ধারা (4)- eর aধীেন গিঠত াiবুয্নােলর িসdাn চূ ড়াn
হiেব।
(7) েরিজsারভু k gাজুেয়টগণ িব িবদয্ালয় িবিধ dারা িনধর্ািরত পdিতেত িব িবদয্ালেয়র gnাগার বয্বহার করার aিধকারী হiেবন।
10। িশkাkম।- ei আiেনর িবধান aনুযায়ী eকােডিমক কাuিnল িব িবদয্ালেয়র িশkাkম pিবধান dারা িনধর্ারণ কিরেব।
11। িবভাগ।- (1) িবভাগীয় pধান aনয্ানয্ িশkকগেণর সহেযািগতায় িবভাগীয় কাযর্kেমর পিরকlনা pণয়ন o সমnয় সাধন
কিরেবন।
(2) pেতয্ক িবভাগীয় pধান িবভাগীয় aধয্াপকগেণর মধয্ হiেত পালাkেম দুi বৎসর েময়ােদর জনা ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক িনযুk
হiেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, যিদ েকান িবভােগ aধয্াপক না থােকন তাহা হiেল ভাiস-চয্ােnলর েজয্ তার িভিtেত সহেযাগী aধয্াপকগেণর মধয্
হiেত eকজনেক পালাkেম িবভাগীয় pধান িনযুk কিরেবনঃ
আরo শতর্ থােক েয, যিদ েকান িবভােগ সহেযাগী aধয্াপক না থােকন তাহা হiেল িবভােগর pবীনতম িশkকেদর মধয্ হiেত pধান
িনেয়াগ করা হiেব;
[বয্াখয্াঃ ei সংিবিধর জনয্ পদবী o পদমযর্াদার িভিtেত েজয্ তা িনধর্ারণ করা হiেব eবং দুi বয্িkর পদবী o পদমযর্াদা সমান হiেল
সমপেদ চাkরীকােল দীঘর্তার িভিtেত েজয্ তা িনধর্ারণ করা হiেব]
(3) ডীেনর সাধারণ তttাবধােন িবভাগীয় pধান িবভােগর aনয্ানয্ িশkকগেণর সহেযািগতায় িবভাগীয় কমর্কােnর পিরকlনা pণয়ন
o সমnয় সাধন কিরেবন।
(4) eকােডিমক কাuিnল eবং ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক সময় সময় pদt িনেদর্ শ সােপেk, িবভাগীয় pধান তাঁহার িবভােগ িশkাদান o
গেবষণা সংগঠন o পিরচালনার জনয্ ডীেনর িনকট দায়ী থািকেবন।
(5) pেতয্ক িবভাগ সংি
সmাদন কিরেবন।

িবভাগীয় pধােনর সাধারণ তttাবধােন পিরচািলত হiেব eবং িবভাগীয় pধান িবভােগর রুিটন কাযর্ািদ

(6) িবভােগর নীিত িনধর্ারণ িবষয়ািদ িবভাগীয় eকােডিমক কিমিট eবং িবভাগীয় pয্ািনং কিমিটর আoতাভু k থািকেব।
(7) িবভােগর সকল িশkক সমnেয় eকােডিমক কিমিট গিঠত হiেব eবং uk কিমিট িনmবিণর্ত কাযর্ািদ সmাদন কিরেব, যথাঃ(ক) ছাt ভিতর্ ;

(খ) পাঠয্সূচী;
(গ) পরীkা;
(ঘ) িশkাদান; eবং
(ঙ) ছাt-ছাtীেদর িশkা-সহায়ক কাযর্াবলী।
(8) িবভােগর েমাট িশkক সংখয্ার eক-তৃ তীয়াংশ িশkক সমnেয় েজয্ তার িভিtেত িবভাগীয় pয্ািনং কিমিট গিঠত হiেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, uk কিমিটর সদসয্ সংখয্া aনূয্ন িতনজন হiেত হiেব।
(9) pয্ািনং কিমিট িনmবিণর্ত কাযর্াবলী সmাদন কিরেব, যথাঃ(ক) িবভােগর সmpসারণ;eবং
(খ) িশkক, aনয্ানয্ কমর্কতর্ া o কমর্চারী িনেয়াগ।
12। েরিজsােরর কতর্ বয্।- েরিজsার িব িবদয্ালেয়র আবািসক কমর্কতর্ া হiেবন, eবং িতিন(ক) িব িবদয্ালেয়র দিললপt o সাধারণ সীলেমাহর eবং িসিnেকট কতৃর্ ক তাঁহার তttাবধােন aিপর্ত িব িবদয্ালেয়র aনয্ানয্
সmিtর তttাবধায়ক হiেবন;
(খ) সাধারণতঃ িব িবদয্ালেয়র aিফস সংkাn িচিঠপt আদান-pদান কিরেবন;
(গ) eকােডিমক কাuিnেলর সিচব হiেবন;
(ঘ) eকােডিমক কাuিnেলর সভায় েরিজsার সিচব িহসােব uপিsত থািকয়া ঐ সকল সভার কাযর্ািববরণী িলিপবd
eবং রkণােবkণ কিরেবন;
(ঙ) বkৃ তা, হােত কলেম pদশর্ন, িটuটিরয়াল, পরীkাগােরর কাজ, গেবষণা, বয্িkগত পড়ােশানাসহ eকােডিমক িশkকমnলীর
কােজর সময়সূচী o বয্িkগত পথ িনেদর্ শনার মাধয্েম ছাtেদর সিহত েযাগােযাগ sাপন eবং তাহােদর সহিশkাkিমক কাযর্াবলীর
তদারকীর বয্াপাের ডীন o িবভাগীয় pধােনর সিহত েযাগােযাগ রkা কিরেবন;
(চ) ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক তাঁহার েহফাজেত নয্s সকল েগাপনীয় pিতেবদন রkণােবkণ কিরেবন; eবং
(ছ) eকােডিমক কাuিnল eবং িসিnেকট কতৃর্ ক সময় সময় িনধর্ািরত eবং ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক pদt aনয্ানয্ দািয়t পালন
কিরেবন।
13। পিরচালক (গেবষণা o সmpসারণ)।- (1) ভাiস-চয্ােnলেরর সুপািরেশkেম, িশkা o গেবষণা pশাসেন aিভjতার িভিtেত
নূয্নতম সহেযাগী aধয্াপক পদমযর্াদাসmn িশkকগেণর মধয্ হiেত কতৃর্ ক দুi বৎসেরর জনয্ পিরচালক (গেবষণা) িনযুk হiেবন।
(2) পিরচালক (গেবষণা) eর দািয়t o kমতা িসিnেকট কতৃর্ ক িনধর্ািরত হiেব।
14। পিরচালক (aথর্ o িহসাব) ।- (1) ভাiস-চয্ােnলেরর সুপািরশkেম, িশkা pশাসন o িহসাব কমর্কােn aিভjতার িভিtেত
নূয্নতম সহেযাগী aধয্াপক পদমযর্াদাসmn িশkাকগেণর মধয্ হiেত িসিnেকট কতৃর্ ক দুi বৎসেরর জনয্ পিরচালক (aথর্ o িহসাব)
িনযুk হiেবন।
(2) পিরচালক (aথর্ o িহসাব) eর দািয়t o kমতা িসিnেকট কতৃর্ ক িনধর্ািরত হiেব।

15। পিরচালক (ছাt পরামশর্ o িনেদর্ শনা)।- (1) ভাiস-চয্ােnলেরর সুপািরশkেম, িশkা pশাসেন aিভjতার িভিtেত নূয্নতম
সহেযাগী aধয্াপক পদমযর্াদাসmn িশkকগেণর মধয্ হiেত িসিnেকট কতৃর্ ক দুi বৎসেরর জনয্ পিরচালক (ছাt পরামশর্ o িনেদর্ শনা)
িনযুk হiেবন।
(2) পিরচালক (ছাt পরামশর্ o িনেদর্ শনা ) ভাiস-চয্ােnলেরর িনয়ntেণ থািকয়া ছাtেদর শৃংখলা eবং িশkা বিহভূর্ ত িবিভn িবষেয়
পরামশর্ pদান o তttাবধান eবং সািবর্ক কলয্াণ িবিধ কিরেবন;
(3) পিরচালক (ছাt o পরামশর্ o িনেদর্ শনা) eর aনয্ানয্ দািয়t o kমতা িসিnেকট কতৃর্ ক িনধর্ািরত হiেব।
16। pkর।- (1) ভাiস-চয্ােnলেরর সুপািরশkেম, িশkা pশাসেন aিভjতার িভিtেত নূয্নতম সহেযাগী aধয্াপক
পদমযর্াদাসmn িশkকগেণর মধয্ হiেত িসিnেকট কতৃর্ ক দুi বৎসেরর জনয্ eকজন pkর eবং, pেয়াজেন, সহকারী aধয্াপক
পদমযর্াদাসmn িশkকগেণর মধয্ হiেত eক বা eকািধক সহকারী pkর িনযুk হiেবন।
(2) pkর o সহকারী pkেরর, যিদ থােক, দািয়t o kমতা িসিnেকট কতৃর্ ক িনধর্ািরত হiেব।
17। িব িবদয্ালেয়র িশkকগেণর দািয়t।- িব িবদয্ালেয়র িশkকগেণর দািয়t হiেব(ক) িবিভn িশkাদান পdিত o িশkা uপকরেণর মাধয্েম িশkাদান করা;
(খ) গেবষণা পিরচালনা, িনেদর্ শনা o তttাবধান করা
(গ) বিহরা ন কাযর্kেম aংশgহণ করা;
(ঘ) িব িবদয্ালেয়র পাঠয্সূচী, পাঠkম o পাঠয্ uপকরণ pণয়ন পরীkাসমূহ পিরচালনা, gnাগার eবং aনয্ানয্
পাঠয্kিমক o সহ-পাঠয্kিমক কাযর্kম সংগঠন কতৃর্ পkেক সহায়তা দান করা;
(ঙ) ছাtেদর িবিভn unয়নমূলক কােজ পরামশর্ দান o ছাtেদর পাঠkম aিতিরk কাযর্াবলীর তttাবধান করা;
(চ) িসিnেকট o ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক aিপর্ত aনয্ানয্ দািয়t পালন করা।
18। আিথর্ক সুিবধা।- (1) েকান িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারীেক তাহার uপর aিপর্ত দািয়t সফলতার সিহত সmাদেনর
sীকৃ িতsরূপ aনািজর্ ত েবতন বৃিd pদান করা যাiেব।
(2) িব িবদয্ালেয়র েয সকল দািয়েtর জনয্ আিথর্ক সুিবধা pদান করা যাiেব েসi সকল দািয়েtর মধয্ হiেত eকসে eকািধক
দািয়t েকান িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারীেক pদান করা যাiেব না।
19। aবসর।- (1) িব িবদয্ালেয়র সকল িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারী 60 বৎসর বয়স পূিতর্ েত aবসর gহণ কিরেবন।
(2) uপ-aনুেcদ (1) -e যাহা থাkক না েকন, চয্ােnলেরর পূবার্ নুেমাদনkেম, িসিnেকট pেয়াজনেবােধ েকান িশkেকর চাkরীর
েময়াদ 65 বৎসর পযর্n বৃিd করেত পািরেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, েকান িশkেকর চাkরীর েময়াদ eক নাগােড় দুi বৎসেরর েবশী বৃিd করা যাiেব নাঃ
আরo শতর্ থােক েয, েকান িশkেকর aবসরজিনত সুিবধািদ pদােনর েkেt বিধর্ত েময়াদ গণয্ করা যাiেব না।
20। aনুেতািষক।- েকান িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারী aনূয্ন পাঁচ বৎসর িকn দশ বৎসেরর কম চাkরী করার পর চাkরী হiেত
aবসর gহণ বা পদতয্াগ কিরেল বা পদ aবলুিpর কারেণ তাঁহার চাkরীর aবসান ঘিটেল বা তাঁহার মৃতুয্ হiেল, তাঁহােক বা তাঁহার

পিরবারেক িতিন যত বৎসেরর চাkরী কিরয়ােছন uহার pিত পূণর্ বৎসেরর জনয্ দুi মােসর মূল েবতেনর সমপিরমাণ aথর্ তাঁহার
সবর্েশষ গৃহীত/pাপয্ মূল েবতেনর হার aনুযায়ী সমপিরমাণ aথর্ আনুেতািষক িহসােব pদান করা হiেব।
21। aবসর ভাতা।- েকান িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারী aনূয্ন দশ বৎসর চাkরী করার পর aবসর gহণ বা পদতয্াগ কিরেল
aথবা তাঁহার মৃতুয্ হiেল বা পদ aবলুিpর কারেণ তাঁহার চাkরীর aবসান ঘিটেল aনুরপূ েkেt েকান সরকাির কমর্কতর্ া বা কমর্চারী
সmেকর্ সরকার সময় সময় aবসর ভাতার েয হার িনধর্ারণ কের েসi হাের তাঁহােক বা, তাঁহার পিরবারেক aবসর ভাতা pদান করা
হiেব।
22। সাধারণ ভিবষয্ তহিবল।- (1) িব িবদয্ালয় uহার িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারীেদর জনয্ eকিট সাধারণ ভিবষয্ তহিবল
গঠন কিরেব eবং িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারীগণ uপ-aনুেcদ (2)-eর িবিধ েমাতােবক uk তহিবেল চাঁদা pদান কিরেবন।
(2) সরকার কতৃর্ ক uহার কমর্কতর্ া o কমর্চারীেদর ভিবষয্ তহিবল সmেকর্ pণীত িবিধমালা, pেয়াজনীয় সংেশাধন সােপেk,
িব িবদয্ালেয়র িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারীেদর েkেt pেযাজয্ হiেব।
23। কলয্াণ তহিবল, ািs েবাডর্ o তহিবল বয্বsাপনা।- (1) িব িবদয্ালেয়র সকল িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারী িবনা েবতেন
ছু িটকালীন সময় বয্তীত কমর্রত থাকাকালীন সকল সমেয়র জনয্ মািসক িভিtেত কলয্াণ তহিবেল চাঁদা pদান কিরেবন, তেব িনmবিণর্ত
বয্িkগত কতৃর্ ক েকান চাঁদা pেদয় হiেব না, যথাঃ(ক)ষাট বৎসেরর েবশী বয়েস েকান বয্িk িনেয়াগpাp হiেল েসi বয্িk;
(খ) সরকার কতৃর্ ক েpষেণ িনেয়ািজত বয্িk;
(গ) খnকালীন িভিtেত িনেয়ািজত বয্িk;
(ঘ) asায়ী িভিtেত aথবা ছুিটজিনত শুনয্ পেদ িনেয়ািজত বয্k;
(ঙ) সরকার বা েকান সংিবিধবd সংsা হiেত েপনশনেভাগী বয্িk।
(2) কলয্াণ তহিবল চাঁদা pদােনর হার হiেব িনmরূপ, যথাঃ(ক) িশkক, মূল েবতেনর 1%;
(খ) pথম o িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ া, মূল েবতেনর 0.25%;
(গ) তৃ তীয় ে ণীর কমর্চারী, মূল েবতেনর 0.25%;
(ঘ) চতু থর্ ে ণীর কমর্চারী, মুল েবতেনর 0.125%:
তেব শতর্ থােক েয, ািs েবাডর্, সময় সময়, িসিnেকেটর সmিতkেম, uk হার পিরবতর্ ন কিরেত পািরেব।
(3) িনmবিণর্ত uৎসগুিল হiেত pাp aথর্ সমnেয় কলয্াণ তহিবল গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারীগেণর মািসক েবতন িবল হiেত তহিবেলর চাঁদা িহসােব আদায়কৃ ত aথর্;
(খ) িব িবদয্ালয় হiেত pাp aনুদান;
(গ) সরকার কতৃর্ ক pদt aনুদান;

(ঘ) কলয্াণ তহিবেলর aথর্ িবিনেয়ােগর ফেল pাp মুনাফা eবং সুদসহ সকল আয়।
(4) েকান তফিসিল বয্াংেক কলয্াণ তহিবেলর নােম eকিট িহসাব খাত খুিলয়া তহিবেলর সকল aথর্ uk িহসােব জমা কিরেত হiেব;
ািs েবাডর্ হiেত kমতাpাp eক বা eকািধক বয্িk ািs েবাডর্ কতৃর্ ক িনধর্ািরত পdিতেত o তৎকতৃর্ ক আেরািপত েকান শতর্ থািকেল
তাহা সােপেk, uk িহসাব হiেত টাকা uেtালনসহ uহা পিরচালনার বয্াপাের pেয়াজনীয় কাযর্ািদ সmn কিরেবন; তহিবেলর টাকা
pিতমােসর pথমােথর্ uk িহসাব জমা কিরেত হiেব।
(5) ে জারার pিত aথর্ বৎসের কলয্াণ তহিবেলর সুিবধােভাগীগণেক pেদয় aেথর্র সmাবয্ পিরমাণ আনুমািনক িহসােবর িভিtেত
িনধর্ারণ কিরেবন eবং uk পিরমাণ aথর্ িসিnেকট কতৃর্ ক িনধর্ািরত িসিকuিরিটেত িবিনেয়াগ কিরেত হiেব, ei িবিনেয়াগ
িব িবদয্ালেয়র নােম হiেব; তেব েকান িসিকuিরিটেত িক পিরমাণ aথর্ িক শেতর্ িবিনেয়াগ করা হiেব তাহা ািs েবাডর্ িবধর্ারণ কিরেব।
(6) ে জারার aথর্ কিমিট কতৃর্ ক িনধর্ািরত ফরেম তহিবেলর সকল aেথর্র িহসাব-িনকাশ সুs ভােব রkণ কিরেবন eবং uk
িহসাব-িনকাশ িব িবদয্ালেয়র aনয্ানয্ িহসাব-িনকােশর নয্ায় eকi সে সরকাির িনরীkকগণ কতৃর্ ক িনরীিkত হiেব, তেব
িব িবদয্ালয় িনেজi ei তহিবেলর িহসাব-িনকােশর pাক-িনরীkা কিরেত পািরেব।
(7) িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় গিঠত eকিট ািs েবাডর্ কতৃর্ ক কলয্াণ তহিবল পিরচািলত হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর, িযিন uহার সভাপিতo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiসচয্ােnলর, যিদ থােকন;
(গ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত িসিnেকেটর eকজন সদসয্;
(ঘ) ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক মেনানীত দুiজন সদসয্;
(ঙ) েরিজsার; eবং
(চ) ে জারার, িযিন uহার সদসয্-সিচবo হiেবন।
(8) কলয্াণ তহিবল হiেত আিথর্ক ম রু ী পাoয়ার জনয্ িব িবদয্ালেয়র িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারী বা তাঁহােদর পিরবারবেগর্র
দাবী িমটােনা, ম ুরী aনুেমাদন eবং তহিবেলর aথর্ o aনয্ানয্ সmেদর যথাযথ pেয়াগ o বয্বsাপনার uেdেশয্ সংি বয্য়সহ
pেয়াজনীয় eবং আনুষাংিগক সকল কাজ কিরবার বা করাiবার kমতা ািs েবােডর্র থািকেব; eবং ািs েবাডর্ ei আiন, তদাধীন
pণীত aনয্ানয্ িবিধ eবং ei সংিবিধ aনুসাের ei kমতা pেয়াগ কিরেব।
(9) ািs েবােডর্র সভা েবােডর্ র েচয়ারময্ান কতৃর্ ক িনধর্ািরত সমেয় o sােন aনুি ত হiেব।
(10) িনmবিণর্ত েkেt তহিবল হiেত আিথর্ক ম রু ী pদান করা যাiেব, যথাঃ(ক) িব িবদয্ালেয়র েকান িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারী ৈদিহক বা মানিনক ৈবকেলয্র কারেণ চাkরীচু য্ত হiেল,
তাঁহােক, aথবা মৃতুয্ হiেল, তাঁহার পিরবারেক;
(খ) চাkরীরত থাকাকােল েকান িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারীর মৃতুয্ হiেল, তাঁহার পিরবারেক;
(গ) েকান িশkক, কমর্কতর্ ার বয়স ষাট বৎসর পূণর্ হoয়ার পূেবর্i িতিন aবসর gহণ কিরেল eবং িতিন ািs েবাডর্
কতৃর্ ক eতদুেdেশয্ িনধর্ািরত সময়কাল চাkরী কিরয়া থািকেল, তাঁহােক বা তাঁহার পিরবারেক;
(ঘ) িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারীেদর জনয্ কলয্াণকর হয় eমন েয েকান uেdেশয্, যাহা ািs েবাডর্ কতৃর্ ক িনধর্ািরত

হiেবঃ
তেব শতর্ থােক েয,
(a) eiরূপ আিথর্ক ম রু ী aনিধক দশ বৎসর েময়ােদর জনয্ pেদয় হiেব aথবা uk িশkক, কমর্কতর্ া বা
কমর্চারী জীিবত থািকেল েয তািরেখ তাঁহার বয়স ষাট বৎসর পূণর্ হiেব েসi তািরেখ পযর্n ei দুiেয়র
মেধয্ েয েময়াদ কম হয় েসi েময়ােদর জনয্;
(আ) েকান িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারী আিথর্ক ম রু ী আংিশকভােব uেtালন কিরবার পর মৃতুয্বরণ
কিরেল েযিদন িতিন uk ম রু ী pথম uেtালন কিরয়ািছেলন েসiিদন হiেত uk দশ বৎসর
েময়াদ গণনা করা হiেব।
(i) েকান িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারীর পিরবার যাহােত ei uপ-aনুেcেদর aধীন আিথর্ক েকান
িবধােনর বয্াখয্ার pেয়াজন েদখা িদেল িবষয়িটর uপর িসিnেকেটর pিতেবদনসহ uহা চয্ােnলেরর
িনকট েpরণ কিরেত হiেব eবং eতdিবষেয় চয্ােnলেরর িসdাni চূ ড়াn হiেব।
(11) ei aনুেcদ aনুসাের েয সকল িবষয় ািs েবাডর্ কতৃর্ ক িনধর্ািরত হiেব েসi সকল িবষেয় eবং ei aনুেcেদর uেdশয্
বাsবায়নকেl ািs েবাডর্ িলিখত আেদশ dারা pেয়াজনীয় o আনুষংিগক বয্বsা gহণ কিরেত হiেব।
24। কতৃর্ পেkর সভার েকারাম।- aনয্ েকানভােব কতৃর্ পেkর সভার েকারাম িনধর্ারণ করা না হiেল, pেতয্ক কতৃর্ পেkর
সভায় uহার েমাট সদসয্ সংখয্ার eক-তৃ তীয়াংেশর uপিsিত dারা সংি সভার েকারাম হiেব eবং ei বয্াপাের pেতয্ক ভgাংশেক
পূণর্ সংখয্া িহসােব গণনা করা হiেব।
25। সংিবিধর বয্াখয্া।- ei সংিবিধর েকান িবধােনর বয্াখয্ার pেয়াজন েদখা িদেল িবষয়িটর uপর িসিnেকেটর pিতেবদনসহ
uহা চয্ােnলেরর িনকট েpরণ কিরেত হiেব eবং eতdিবষেয় চয্ােnলেরর িসdাni চূ ড়াn হiেব।

