তফিসল
িব িবদয্ালেয়র pথম সংিবিধ
[ধারা 45(2) d বয্]

1। সংjা।- িবষয় বা pসংেগর পিরপnী েকান িকছু না থািকেল, ei সংিবিধেত(ক) ''আiন '' aথর্ বাংলােদশ iuিনভািসর্িট aব pেফশনালs আiন, 2009; eবং
(খ) '' কতৃর্ পk'', ''সহেযাগী aধয্াপক '', ''সহকারী aধয্াপক '', ''pভাষক '', ''সমতু লয্ pিশkক'', ''কমর্কতর্ া '' eবং ''
কমর্চারী'' aথর্ যথাkেম িব িবদয্ালেয়র কতৃর্ পk, aধয্াপক, সহেযাগী aধয্াপক, সহকারী aধয্াপক, pভাষক, সমতু লয্
pিশkক, কমর্কতর্ া eবং কমর্চারী।
2। aনুষদ।- (1) ডীন eবং aনুষদভু k িবভাগসমূেহর সকল িশkক সমnেয় aনুষদ গিঠত হiেব।
(2) pেতয্ক aনুষেদর eকিট িনবর্াহী কিমিট থািকেব যাহা িনmবিণর্ত সদসয্গণ সমnেয় গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) ডীন, িযিন iহার েচয়ারময্ানo হiেবন;
(খ) aনুষদভু k িবভাগসমূেহর pধানগণ;
(গ) aনুষদভু k িবভাগসমূেহর সকল aধয্াপক eবং সহেযাগী aধয্াপক;
(ঘ) aনুষেদর িবষয় নেহ aথচ eকােডিমক কাuিnেলর মেত aনুষেদর সিহত গুরtু পূণভর্ ােব সmকর্ যুk
eমন িবষেয় aনিধক িতনজন িশkক, যাহারা eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত হiেবন; eবং
(ঙ) aনুষেদর eক বা eকািধক িবষেয় িবেশষ jানসmn, eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত, দুiজন বয্িk, যাহারা
িব িবদয্ালেয়র েকান চাkরীেত িনেয়ািজত নেহন।
(3) িনবর্াহী কিমিটর মেনানীত সদসয্গণ তাঁহােদর িনেয়ােগর তািরখ হiেত িতন ব সর েময়ােদর জনয্ সদসয্ পেদ aিধি ত
থািকেবন।
(4) ei আiেনর িবধান eবং eকােডিমক কাuিnেলর uপর aিপর্ত kমতা সােপেk, aনুষেদর িনmবিণর্ত kমতা থািকেব, যথাঃ(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) িডgী, িডেpামা, সািটর্িফেকট eবং aনয্ানয্ সmান pদােনর শতর্ াবলী eকােডিমক কাuিnেলর িনকট সুপািরশ করা;
(গ) aনুষেদর িবভাগসমূেহর িশkক o গেবষক পদ সৃি র জনয্ eকােডিমক কাuিnেলর িনকট সুপািরশ করা; eবং
(ঘ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক uহার িনকট েpিরত aনয্ানয্ িবষেয় বয্বsা gহণ করা।
3। পাঠkম কিমিট।- (1) pেতয্ক িবভােগ eকিট পাঠkম কিমিট থািকেব eবং পাঠয্kম কিমিট িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয়
গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) িবভাগীয় pধান, িযিন iহার েচয়ারময্ানo হiেবন;

(খ) িবভােগর িশkক o pিশkকগণ;
(গ) ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক মেনানীত aনয্ েকান িব িবদয্ালয় হiেত সংি
সহেযাগী aধয্াপেকর িনেm নেহ eমন eকজন িশkক o pিশkক; eবং

িবষেয় বা uহার সিহত সmকর্ যুk িবষেয়র

(ঘ) সংি িবষেয় বা uহার সিহত সmকর্ যুk িবষেয়, িনরাপtা, pযুিk, িচিক সা, বািণজয্, িশl বা গেবষণা pিত ােনর
সিহত সিkয়ভােব জিড়ত, eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত, eকজন িবেশষj সদসয্।
(2) পাঠkম কিমিট পাঠkম o পাঠয্সচূ ী pণয়ন কিরেব eবং aনুষদ, eকােডিমক কাuিnল, িসিnেকট o িব িবদয্ালয় িবধান বা
dারা aিপর্ত aনয্ানয্ দািয়t পালন কিরেব।
(3) পাঠয্kম কিমিটর মেনানীত সদসয্গর তাহােদর িনেয়ােগর তািরখ হiেত িতন ব সর েময়ােদর জনয্ সদসয্ পেদ aিধি ত
থািকেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, মেনানীত সদসয্গণ েময়াদ েশষ হoয়া সেtto তাহােদর sলািভিষk বয্িkগণ কাযর্ভার gহণ না করা পযর্n
তাহােদর পেদ বহাল থািকেবন।
4। পিরকlনা, unয়ন o মূলয্ায়ন কিমিটর দািয়t।- পিরকlনা, unয়ন o মূলয্ায়ন কিমিট িনmবিণর্ত কাযর্াবলী সmাদন কিরেব,
যথাঃ(ক) িব িবদয্ালেয়র সকল unয়ন পিরকlনা pণয়ন, পযর্ােলাচনা o মূলয্ায়ন eবং eতdসmেকর্ িসিnেকটেক পরামশর্
pদান;
(খ) পূতর্ pকlসমূেহর বাsবায়ন, পূতর্ কমর্সমূেহর agগিত পযর্েবkণ o সমnয় সাধন;
(গ) িঠকাদার তািলকাভু kকরণ, দরপt যাচাi o িঠকাদারেদর সিহত চু িk সmাদন; eবং
(ঘ) ভাiস-চয্ােnলর aথবা িসিnেকট কতৃর্ ক িনধর্ািরত aনয্ানয্ কাযর্ািদ সmাদন।
5। িসেলকশন কিমিট।- (1) aধয্াপক o সহেযাগী aধয্াপক পেদ িনেয়ােগর েkেt িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় িসেলকশন কিমিট
গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর, িযিন iহার েচয়ারময্ানo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর;
(গ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত দুiজন সদসয্;
(ঘ) চয্ােnলর কতৃর্ ক মেনানীত, aনয্ েকান িব িবদয্ালেয়র, aনূয্ন eকজন িবেশষjসহ, সংি
িবেশষj;
(ঙ) সংি

aনুষেদর ডীন; eবং

(চ) সংি

িবভােগর pধান।

িবষেয় িতনজন

(2) সহকারী aধয্াপক o pভাষক পেদ িনেয়ােগর েkেt িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় িসেলকশন কিমিট গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর, িযিন iহার েচয়ারময্ানo হiেবন;

(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর;
(গ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত, সংি
(ঘ) সংি

aনুষেদর ডীন; eবং

(ঙ) সংি

ফয্াকািl pধান।

িবষেয় eকজন িবেশষjসহ, দুiজন সদসয্;

(3) পরীkা িনয়ntক, লাiেbরীয়ান eবং সমপদমযর্াদাসmn o সমেবতেনর aনয্ানয্ কমর্কতর্ া িনেয়ােগর েkেt িনmবিণর্ত সদসয্গেণর
সমnেয় িসেলকশন কিমিট হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস- চয্ােnলর, িযিন iহার েচয়ারময্ানo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর;
(গ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত eকজন aধয্াপক;
(ঘ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত iহার eকজন সদসয্, িযিন িব িবদয্ালেয়র েকান চাkরীেত িনেয়ািজত নেহন ;
(ঙ) চয্ােnলর কতৃর্ ক মেনানীত eকজন িবিশ বয্িk;
(চ) সরকার কতৃর্ ক মেনানীত aনূয্ন যুg-সিচব পদমযর্াদাসmn eকজন কমর্কতর্ া; eবং
(ছ) ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক মেনানীত সংি

িবষেয় eকজন িবেশষj।

(4) uপ-aনুেcদ (3) e uেlিখত কমর্কতর্ া বয্তীত aনয্ানয্ কমর্কতর্ া িনেয়ােগর েkেt িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় িসেলকশন কিমিট
গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর, িযিন iহার েচয়ারময্ানo হiেবন;
(খ) েpা-ভাiস-চয্ােnলর;
(গ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত eকজন aধয্াপক;
(ঘ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত uহার eকজন সদসয্ িযিন িব িবদয্ালেয়র েকান চাkরীেত িনেয়ািজত নেহন;
(ঙ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত eকজন িবেশষj; eবং
(চ) সংি

aিফস pধান।

(5) কমর্চারী িনেয়ােগর েkেt িনmবিণর্ত সদসয্গেণর সমnেয় িসেলকশন কিমিট গিঠত হiেব, যথাঃ(ক) ভাiস-চয্ােnলর িকংবা তdকতৃর্ ক মেনানীত েকান বয্িk, িযিন iহার েচয়ারময্ানo হiেবন;
(খ) েরিজsার;
(গ) িসিnেকট কতৃর্ ক মেনানীত eকজন িবেশষj; eবং

(ঘ) eকােডিমক কাuিnল কতৃর্ ক মেনানীত uহার eকজন সদসয্।
(6) েকান িসেলকশন কিমিটর মেনানীত েকান সদসয্ 2 (দুi) ব সর েময়ােদ সদসয্ পেদ aিধি ত থািকেবনঃ
তেব শতর্ থােক েয, েময়াদ েশষ হoয়া সেtto sলািভিষk বয্িk কাযর্ভার gহণ না করা পযর্n সংি
থািকেবন।

বয্িk sীয় পেদ বহাল

(7) িসেলকশন কিমিটর সুপািরেশর িভিtেত িসিnেকট িব িবদয্ালেয়র িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারী পেদ িনেয়াগ দান কিরেব।
(8) েকান িসেলকশন কিমিটর সুপািরেশর সিহত িসিnেকট eকমত না হiেল িবষয়িট uk কিমিট কতৃর্ ক চয্ােnলেরর িনকট েpরণ
কিরেত হiেব eবং eতdিবষেয় চয্ােnলেরর িসdাni চূ ড়াn বিলয়া গণয্ করা হiেব।
(9) িসেলকশন কিমিট িবেশষ েkেt িবিশ িবdান বা পিnত (Scholar) বয্িkেক িনিদর্ সমেয়র জনয্ শতর্ সােপেk aধয্াপক
পেদ িনেয়ােগর িবষেয় িসিnেকেটর িনকট সুপািরশ কিরেত পািরেব eবং িসিnেকট তাহা িবেবচনা কিরেত পািরেব।
6। aনয্ানয্ কমর্কতর্ াগেণর কতর্ বয্।- আiেনর ধারা 9 e বিণর্ত কমর্কতর্ া বয্তীত aনয্ানয্ কমর্কতর্ াগণ িব িবদয্ালয় িবিধ dারা
িনধর্ািরত eবং িসিnেকট o ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক নয্s কতর্ বয্ পালন কিরেবন।
7। হল eবং pেভা ।- (1) হেলর pধান িহসােব eকজন pেভা থািকেবন eবং িতিন ভাiস-চয্ােnলর কতৃর্ ক িনধর্ািরত শেতর্ দুi
ব সর েময়ােদর জনয্ িনযুk হiেবন।
(2) িসিnেকট িব িবদয্ালেয়র হলসমূেহর নামকরণ কিরেব।
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 ukরূপ সmানসূচক িডgী pদান করা যাiেব।
9। িশkাkম।- eকােডিমক কাuিnল, ei আiেনর িবধান aনুযায়ী, িব িবদয্ালেয়র িশkাkম pিবধান dারা িনধর্ারণ কিরেব।
10। uc িশkা o গেবষণা কিমিট।- ucিশkা o গেবষণা কিমিট গঠন, iহার kমতা o কাযর্াবলী িব িবদয্ালয় িবিধ dারা
িনধর্ািরত হiেব।
11। েকারাম।- aনয্ েকানভােব কতৃর্ পk, কিমিট বা সংsার সভায় েকারাম িনধর্ারণ করা না হiেল, pেতয্ক কতৃর্ পk, কিমিট বা
সংsার সভায় uপিsত সদসয্ সংখয্া েমাট সদসয্ সংখয্ার eকতৃ তীয়াংশ হiেল সংি সভার েকারাম হiেব eবং eতdিবষেয় pেতয্ক
ভgাংশেক পূণর্ সংখয্া িহসােব গনণা করা হiেব।
12। aবসর।- (1) িব িবদয্ালেয়র সকল েবসামিরক িশkক, কমর্কতর্ া o কমর্চারী 60 ব সর 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 ব সর পযর্n বৃিd করেত পািরেবঃ
তেব শতর্ থােক েয, েকান িশkেকর চাkরীর েময়াদ eক নাগােড় দুi ব সেরর েবশী বৃিd করা যাiেব নাঃ
আরo শতর্ থােক েয, েকান িশkেকর aবসরজিনত সুিবধািদ pদােনর েkেt বিধর্ত েময়াদ গণয্ করা যাiেব না।
13। aনুেতািষক।- েকান েবসামিরক িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারী aনূয্ন 5 (পাঁচ) ব সর িকn 10 (দশ) ব সেরর কম চাkরী
করার পর চাkরী হiেত aবসর gহণ বা পদতয্াগ কিরেল বা পদ aবলুিpর কারেণ তাহার চাkরীর aবসান ঘিটেল, তাহােক বা তাহার
মৃতুয্ হiেল তাহার পিরবারেক, িতিন যত ব সেরর চাkরী কিরয়ােছন uহার pিত পূণর্ ব সেরর জনয্ তাহার সবর্েশষ মািসক মূল েবতেনর
সমপিরমাণ aথর্ আনুেতািষক িহসােব pদান করা হiেব।

14। aবসর ভাতা।- েকান েবসামিরক িশkক, কমর্কতর্ া বা কমর্চারী aনূয্ন দশ ব সর চাkরী করার পর aবসর gহণ বা পদতয্াগ
কিরেল aথবা তাহার মৃতুয্ হiেল বা পদ aবলুিpর কারেণ তাহার চাkরীর aবসান ঘিটেল, aনুরপূ েkেt েকান সরকারী কমর্কতর্ া বা
কমর্চারী সmেকর্ সরকার সময় সময় aবসর ভাতার েয হার িনধর্ারণ কের েসi হাের তাহােক বা তাহার মৃতুয্ হiেল, তাহার পিরবারেক
aবসর ভাতা pদান করা হiেব।
15। 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।
16। aিধভু k বা aংগীভূ k কেলজ, iনিsিটuট, iতয্ািদর বয্বsাপনা।- িব িবদয্ালয়, eকােডিমক িবষেয়, aিধভু k বা
aংগীভু k কেলজ, iনিsিটuট, eকােডিমক বা pিত ানসমূেহর িনয়ntণকারী সংsা হiেব eবং িব িবদয্ালেয়র aভয্nরীণ pশাসিনক o
আিথর্ক বয্বsাপনা eবং িশkা pশাসন সংkাn িবষেয় দািয়t পালেনর েkেt sাধীনভােব কাজ কিরেব।

