জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫
( ২০০৫ সনের ২৮ েং অআে )
[২৭ সসনেম্বর, ২০০৫ ]
উচ্চবিক্ষার বিবিন্ন ক্ষক্ষত্রে অগ্রসরমান বিত্রশ্বর সাত্রথ সঙ্গবি রক্ষা ও সমিা অজজন এিং জািীয় র্জ াত্রয়
উচ্চবিক্ষা, গত্রিষণা, আধুবনক জ্ঞানচচজা ও ঠন-াঠত্রনর সুত্রর্াগ সৃবি ও সম্প্রসারত্রণর উত্রেত্রিয সরকারী
জগন্নাথ কত্রলজত্রক রূান্তরূিজক উক্ত কত্রলজ কযাম্পাত্রস জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নাত্রম একটি বিশ্ববিদ্যালয়
স্থানকত্রে প্রণীি আইন৷
সেনহতু উচ্চশিক্ষার শিশিন্ন সক্ষনে গ্রসরমাে শিনের সানথ সঙ্গশত রক্ষা  সমতা জজে এিং জাতীয় পেজানয় উচ্চশিক্ষা,
গনিষণা, অধুশেক জ্ঞােচচজা  পঠে-পাঠনের সুনোগ সৃশি  সম্প্রসারনণর উনেনিে সরকারী জগন্নাথ কনেজনক
রূপান্তরপূিজক উক্ত কনেজ কোম্পানস জগন্নাথ শিেশিদ্োেয় োনম একটি শিেশিদ্োেয় স্থাপে সমীচীে  প্রনয়াজেীয়;
সসনহতু এতদ্দ্বারা শেম্নরূপ অআে করা হআে:-

সংবক্ষপ্ত বিত্ররানামা
ও প্রিিজন

১৷ (১) এআ অআে জগন্নাথ শিেশিদ্োেয় অআে, ২০০৫ োনম শিশহত হআনি৷

সংজ্ঞা

২৷ শিষয় িা প্রসংনগর পশরপন্থী সকাে শকছু ো থাশকনে, এআ অআনে,-

(২) সরকার, সরকাশর সগনজনট প্রজ্ঞাপে দ্বারা, সে তাশরখ শেধজারণ কশরনি সসআ তাশরনখ এআ
অআে কােজকর হআনি৷

(১) “েুষদ্” থজ শিেশিদ্োেনয়র েুষদ্;
(২) “থজ কশমটি” থজ শিেশিদ্োেনয়র থজ কশমটি;
(৩) “আেশস্ঘটিউট” থজ শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক স্বীকৃ ত িা স্থাশপত সকাে আেশস্ঘটিউট;
(৪) “একানডশমক” কাউশন্পে” থজ শিেশিদ্োেনয়র একানডশমক কাউশন্পে;
(৫) “কতৃজ পক্ষ” থজ ধারা ১৬ সত উশিশখত সকাে কতৃজ পক্ষ;
(৬) “কমজকতজ া” থজ শিেশিদ্োেনয়র সকাে কমজকতজ া;
(৭) “কমজচারী” থজ শিেশিদ্োেনয়র সকাে কমজচারী;
(৮) “সকন্দ্র” থজ শিেশিদ্োেনয়র স্দাতনকাত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ  গনিষণা সকন্দ্র;
(৯) “চোনন্পের” থজ শিেশিদ্োেনয়র চোনন্পের;
(১০) “ছাে” থজ শিেশিদ্োেনয়র শেয়শমত শিক্ষাকােজক্রনম িশতজ কৃ ত সকাে ছাে িা ছােী;

(১১) “সেজারার” থজ শিেশিদ্োেনয়র সেজারার;
(১২) “ডরশমটরী” থজ শিেশিদ্োেনয়র কোম্পানস শিিাশহত শিক্ষকনদ্র স্থায়ী অিাস;
(১৩) “ডীে” থজ েুষনদ্র ডীে;
(১৪) “শেধজাশরত” থজ সংশিশধ, শিেশিদ্োেয় শিশধ িা প্রশিধাে দ্বারা শেধজাশরত;
(১৫) “পশরচােক” থজ আেশস্ঘটিউনটর পশরচােক;
(১৬) “প্রক্টর” থজ শিেশিদ্োেনয়র প্রক্টর;
(১৭) “প্রনিাস্ঘ” িশেনত সকাে হনের প্রধােনক িুঝাআনি;
(১৮) “পশরকল্পো  উন্নয়ে কশমটি” থজ শিেশিদ্োেনয়র পশরকল্পো  উন্নয়ে কশমটি;
(১৯) “পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক” থজ শিেশিদ্োেনয়র পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক;
(২০) “প্রশিধাে” থজ ধারা ৩৯ এর ধীে প্রণীত প্রশিধাে;
(২১) “শিিাগ” থজ শিেশিদ্োেনয়র সকাে শিিাগ;
(২২) “শিিাগীয় প্রধাে” থজ সকাে শিিানগর প্রধাে;
(২৩) “শিেশিদ্োেয়” থজ ধারা ৩ এর ধীে স্থাশপত জগন্নাথ শিেশিদ্োেয়;
(২৪) “শিেশিদ্োেয় শিশধ” থজ ধারা ৩৮ এর ধীে প্রণীত শিশধ;
(২৫) “সিাডজ ি গিেজরস” থজ আেশস্ঘটিউনটর সিাডজ ি গিেজরস;
(২৬) “িাআস-চোনন্পের” থজ শিেশিদ্োেনয়র িাআস-চোনন্পের;
(২৭) “মঞ্জুরী কশমিে” থজ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973
(P.O. No. 10 of 1973) এর ধীে গঠিত University Grants Commission of
Bangladesh;
(২৮) “মঞ্জুরী কশমিে অনদ্ি” থজ University Grants Commission of Bangaldesh
Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973);
(২৯) “সরশজস্গার” থজ শিেশিদ্োেনয়র সরশজস্গার;
(৩০) “শিক্ষক” থজ শিেশিদ্োেনয়র ধোপক, সহনোগী ধোপক, সহকারী ধোপক িা
প্রিাষক এিং শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক শিক্ষক শহসানি স্বীকৃ ত েে সকাে িেশক্ত আহার ন্তিুজ ক্ত
হআনিে;
(৩১) “শসশিনকট” থজ শিেশিদ্োেনয়র শসশিনকট;
(৩২) “সংশিশধ” থজ ধারা ৩৬ এর ধীে প্রণীত সংশিশধ;
(৩৩) “সংস্থা” থজ শিেশিদ্োেনয়র সকাে সংস্থা; এিং

(৩৪) “হে” থজ শিেশিদ্োেনয়র ছােনদ্র সংঘিদ্ধ জীিে এিং সহশিক্ষাক্রশমক শিক্ষাদ্ানের জেে
শিেশিদ্োেনয়র িেিস্থাপো  রক্ষণানিক্ষণাধীে ছাোিাস৷

জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয়
স্থান

৩৷ (১) এআ অআনের শিধাে েুোয়ী জগন্নাথ সরকারী কনেজনক রূপান্তরপূিজক উক্ত কনেজ
কোম্পানস জগন্নাথ শিেশিদ্োেয় (Jagannath University) োনম একটি শিেশিদ্োেয় স্থাশপত
হআনি৷
(২) শিেশিদ্োেনয়র চোনন্পের, িাআস-চোনন্পের, সেজারার, শসশিনকট  একানডশমক
কাউশন্পনের প্রথম সদ্সেগণ সমন্বনয় জগন্নাথ শিেশিদ্োেয় োনম একটি সংশিশধিদ্ধ সংস্থা গঠিত
হআনি৷
(৩) শিেশিদ্োেয় একটি সংশিশধিদ্ধ সংস্থা হআনি এিং আহার স্থায়ী ধারািাশহকতা  একটি
সাধারণ সীেনমাহর থাশকনি এিং এআ অআনের শিধাে সানপনক্ষ, আহার স্থাির  স্থাির উিয়
প্রকার সম্পশত্ত জজে কশরিার, শধকানর রাশখিার এিং হস্তান্তর কশরিার ক্ষমতা থাশকনি এিং
উক্ত োনম শিেশিদ্োেনয়র পনক্ষ িা শিপনক্ষ মামো দ্ানয়র করা োআনি৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়র
ক্ষমিা

৪৷ এআ অআে এিং মঞ্জুরী কশমিনের অনদ্নির শিধাে সানপনক্ষ, শিেশিদ্োেনয়র শেম্নিশণজত
ক্ষমতা থাশকনি, েথা:(ক) শিজ্ঞাে, কো, মােশিক  সমাজ শিজ্ঞাে, অআে, িেিসায় প্রিাসে  িেিস্থাপো শিষনয়
েতু ে েতু ে িাখার স্দাতক  স্দাতনকাত্তর পেজানয় শিক্ষাদ্াে, গনিষণা, জ্ঞানের উত্কষজ সাধে 
জ্ঞাে শিতরনণর িেিস্থা করা;
(খ) শিিাগ এিং আেশস্ঘটিউনট শিক্ষাদ্ানের জেে পাঠেক্রম শেধজারণ করা;
(গ) শিিাগ, েুষদ্  আেশস্ঘটিউনটর মনধে সমন্বয় সাধে করা;
(ঘ) শিেশিদ্োেনয়র শেধজাশরত পাঠেক্রনম ধেয়ে সম্পূণজ কশরয়ানছে এিং সংশিশধর িতজ ােুোয়ী
এিং সংশিশধনত শিধৃত পদ্ধশতনত গনিষণা কাজ সম্পূণজ কশরয়ানছে এমে িেশক্তনদ্র পরীক্ষা গ্রহণ,
মূেোয়ে  শডগ্রী এিং েোেে একানডশমক সম্মাে প্রদ্াে করা;
(ঙ) সংশিশধনত শিধৃত পদ্ধশতনত সম্মােসূচক শডগ্রী িা েে সকাে সম্মাে প্রদ্াে করা;
(চ) শিেশিদ্োেনয়র প্রনয়াজনে তত্কতৃজ ক শেধজাশরত পন্থায় সদ্নি-শিনদ্নি েোেে শিেশিদ্োেয় 
সংশিি কতৃজ পনক্ষর সশহত সহনোশগতা  সেৌথ কমজসূচী গ্রহণ করা;
(ছ) শিেশিদ্োেয় মঞ্জুরী কশমিে  সরকার কতৃজ ক শেধজাশরত িতজ এিং িানজনট িরাে সানপনক্ষ
শিেশিদ্োেনয়র প্রনয়াজনে ধোপক, সহনোগী ধোপক, সহকারী ধোপক, প্রিাষক,
সুপারশেউমারারী ধোপক  এশমনরটাস ধোপনকর পদ্ এিং প্রনয়াজেীয় েে সকাে গনিষক
 শিক্ষনকর পদ্ সৃশি করা এিং সংশিি িাছাআ সিাডজ কতৃজ ক সুপাশরিকৃ ত িেশক্তগণনক সসআ সকে
পনদ্ শেনয়াগ প্রদ্াে করা;
(জ) সদ্নির েোেে শিেশিদ্োেয় এিং সদ্নির িাশহনরর শিেশিদ্োেয়  একানডশমক সংস্থাগুশের
সশহত প্রনয়াজেীয় সহনোশগতা করা;

(ঝ) সমধার স্বীকৃ শত প্রদ্ানের উনেনিে সংশিশধ েুোয়ী সেনোিীপ, স্কোরিীপ, পুরস্কার  পদ্ক
প্রিতজ ে  প্রদ্াে করা;
(ঞ) শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ  গনিষণার উন্নয়নের েনক্ষে একানডশমক োদ্ুঘর, পরীক্ষাগার, েুষদ্
এিং আেশস্ঘটিউট স্থাপে  রক্ষণানিক্ষণ, সম্প্রসারণ, একেীকরণ  শিনোপ সাধে করা;
(ট) শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক, কমজকতজ া, কমজচারী  ছােনদ্র নেশতক  একানডশমক িৃঙ্খো
তত্ত্বািধাে  শেয়ন্ত্রণ করা, পাঠেক্রম সহায়ক কােজক্রনমর উন্নশত ির্ধে এিং তাহানদ্র স্বানস্থের
উত্কষজ সাধনের িেিস্থা করা;
(ঠ) সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত শেস দ্ািী  অদ্ায় করা;
(ড) শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষার সম্প্রসারণ  উন্নয়নের জেে শিেশিদ্োেয় মঞ্জুরী কশমিে 
সরকানরর েুমশতক্রনম সদ্িী  শিনদ্িী িেশক্ত িা প্রশতষ্ঠানের শেকট হআনত েুদ্াে, চাাঁদ্া 
িৃশত্ত গ্রহণ করা;
(ঢ) শিেশিদ্োেনয়র েক্ষে জজনের জেে সকাে চু শক্তনত অিদ্ধ হয়া, চু শক্ত িাস্তিায়ে করা,
চু শক্তর িতজ পশরিতজ ে করা থিা চু শক্ত িাশতে করা;
(ণ) শডগ্রী, সাটিজশেনকট  স্দাতনকাত্তর শডনলামার জেে শিক্ষাকােজক্রম  পাঠেক্রমসমূনহর
(curriculum  syllabus) পশরকল্পো গ্রহণ  প্রণয়ে করা;
(ত) শিক্ষা  গনিষণার উন্নশত  গ্রগশতর জেে পুস্তক  জােজাে প্রকাি করা; এিং
(থ) শিক্ষা  প্রশিক্ষণ দ্াে, পরীক্ষণ  গনিষণা প্রশতষ্ঠাে শহসানি শিেশিদ্োেনয়র িীি েক্ষে
জজে  িাস্তিায়েকনল্প েোেে কাজকমজ সম্পাদ্ে করা৷

জাবি-ধমজ
বনবিজ ত্রিত্রষ সকত্রলর
জনয বিশ্ববিদ্যালয়
উন্মুক্ত

৫৷ সে সকাে ধমজ, িণজ, সগাে এিং সেণীর পুরুষ  োরীর জেে শিেশিদ্োেয় উন্ুক্ত থাশকনি
এিং ধমজ, িণজ, সগাে, জন্স্থাে এিং সেণীর কারনণ কাহার প্রশত সকাে নিষমে করা োআনি ো৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়র
বিক্ষাদ্ান

৬৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র সকে স্বীকৃ ত শিক্ষা  গনিষণা শিেশিদ্োেয় থিা আেশস্ঘটিউট কতৃজ ক
পশরচাশেত হআনি এিং পরীক্ষাগার িা কমজশিশিনরর সকে িক্তৃতা  কমজ আহার ন্তিুজ ক্ত হআনি৷
(২) শিশধ দ্বারা শেধজাশরত পদ্ধশতনত শিক্ষকগণ শিক্ষাদ্াে পশরচােো কশরনিে৷
(৩) শিক্ষাদ্ানের দ্াশয়ত্ব সকান্ কতৃজ পনক্ষর উপর থাশকনি তাহা সংশিশধ েুোয়ী শেধজারণ করা
হআনি৷
(৪) শিক্ষাক্রম  পাঠেসূচী সংশিশধ এিং ধোনদ্ি েুোয়ী শেধজারণ করা হআনি৷
(৫) শিেশিদ্োেয় শিশধ  প্রশিধানে শিধৃত িতজ ােুসানর টিউনটাশরয়াে দ্বারা েুনমাশদ্ত শিক্ষাদ্াে
করা হআনি৷

বিশ্ববিদ্যালয়
মঞ্জুরী কবমিত্রনর
দ্াবয়ত্ব

৭৷ (১) মঞ্জুরী কশমিে এক িা একাশধক িেশক্ত সমন্বনয় গঠিত কশমটি দ্বারা শিেশিদ্োেয় 
উহার িিে, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, েন্ত্রপাশত িা সহনোগী প্রশতষ্ঠাে এিং শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক
পশরচাশেত পরীক্ষা, শিক্ষাদ্াে  েোেে কােজক্রম পশরদ্িজে করাআনত পাশরনি৷
(২) মঞ্জুরী কশমিে তত্কতৃজ ক েুশষ্ঠতিে প্রনতেক পশরদ্িজে িা মূেোয়নের শিপ্রায় সম্পনকজ
শিেশিদ্োেয়নক পূিজানে িশহত কশরনি এিং এআরূপ পশরদ্িজে  মূেোয়নে শিেশিদ্োেনয়র
প্রশতশেধনত্বর শধকার থাশকনি৷
(৩) মঞ্জুরী কশমিে েুরূপ পশরদ্িজে িা মূেোয়ে সম্পনকজ উহার শিমত িশহত কশরয়া,
তত্সম্পনকজ প্রনয়াজেীয় িেিস্থা গ্রহনণর জেে, শসশিনকটনক পরামিজ শদ্নি এিং শসশিনকট
তত্কতৃজ ক গৃহীত িেিস্থার প্রশতনিদ্ে শিেশিদ্োেয় মঞ্জুরী কশমিনের শেকট সপ্ররণ কশরনি৷
(৪) শিেশিদ্োেয়, মঞ্জুরী কশমিে কতৃজ ক শেধজাশরত সরশজস্ঘার  েশথপে রক্ষণানিক্ষণ কশরনি
এিং কশমিনের চাশহদ্া েুোয়ী পশরসংখোে, েেশিধ প্রশতনিদ্ে  তথে সরিরাহ কশরনি৷
(৫) মঞ্জুরী কশমিে শিক্ষা সক্ষনে শিেশিদ্োেনয়র প্রনয়াজে শেরূপণ কশরনি এিং উহার শিশত্তনত
প্রনয়াজেীয় উন্নয়ে পশরকল্পো গ্রহণ কশরনি৷
(৬) এতদ্বেতীত, শিেশিদ্োেয়, মঞ্জুরী কশমিে অনদ্নি প্রদ্ত্ত কােজািেী সম্পাদ্ে কশরনি৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়র
কমজ কিজা

৮৷ শিেশিদ্োেনয়র শেম্নিশণজত কমজকতজ া থাশকনিে, েথা:(ক) চোনন্পের;
(খ) িাআস-চোনন্পের;
(গ) সেজারার;
(ঘ) েুষনদ্র ডীে;
(ঙ) আেশস্ঘটিউনটর পশরচােক;
(চ) সরশজস্গার;
(ছ) শিিাগীয় প্রধাে;
(জ) গ্রন্থাগাশরক,
(ঝ) প্রনিাস্ঘ;
(ঞ) প্রক্টর;
(ট) পশরচােক (গনিষণা);
(ঠ) পশরচােক (ছাে কেোণ);

(ড) পশরচােক (থজ  শহসাি);
(ঢ) পশরচােক (পশরকল্পো, উন্নয়ে  য়াকজ স);
(ণ) পশরচােক (িশহরাঙ্গে কােজক্রম);
(ত) পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক;
(থ) প্রধাে প্রনকৌিেী;
(দ্) প্রধাে শচশকত্সা কমজকতজ া;
(ধ) পশরচােক (িরীর চচজা শিক্ষা); এিং
(ে) সংশিশধ দ্বারা শিেশিদ্োেনয়র কমজকতজ া শহসানি সঘাশষত েোেে কমজকতজ া৷

চযাত্রেলর

৯৷ (১) গণপ্রজাতন্ত্রী িাংোনদ্নির ১[ রাষ্ট্রপশত] শিেশিদ্োেনয়র চোনন্পের হআনিে এিং শতশে
একানডশমক শডগ্রী  সম্মােসূচক শডগ্রী  সম্মােসূচক শডগ্রী প্রদ্ানের সমািতজ ে েুষ্ঠানে
সিাপশতত্ব কশরনিে:
তনি িতজ থানক সে, চোনন্পের আচ্ছা কশরনে, সকাে সমািতজ ে েুষ্ঠানে সিাপশতত্ব কশরিার জেে
েে সকাে িেশক্তনক মনোেীত কশরনত পাশরনিে৷
(২) চোনন্পের এআ অআে িা সংশিশধ দ্বারা শপজত ক্ষমতার শধকারী হআনিে৷
(৩) সম্মােসূচক শডগ্রী প্রদ্ানের প্রশতটি প্রস্তানি চোনন্পেনরর েুনমাদ্ে থাশকনত হআনি৷
(৪) চোনন্পের শিেশিদ্োেনয়র সে সকাে ঘটোর তদ্ন্ত করাআনত পাশরনিে এিং তদ্ন্ত প্রশতনিদ্ে
চোনন্পের কতৃজ ক শসশিনকনট পাঠানো হআনে শসশিনকট সংশিি শিষনয় প্রনয়াজেীয় পদ্নক্ষপ গ্রহণ
কশরনি৷
(৫) চোনন্পেনরর শেকট েশদ্ সনন্তাষজেকিানি প্রতীয়মাে হয় সে, শিেশিদ্োেনয়র স্বািাশিক
কােজক্রম শিশিত হয়ার মত স্বািাশিক পশরশস্থশত শিরাজ কশরনতনছ, তাহা হআনে, এআ অআনে
োহা শকছু আ থাকুক ো সকে, শতশে শিেশিদ্োেনয়র স্বািাশিক কােজক্রম চােু রাশখিার স্বানথজ
প্রনয়াজেীয় অনদ্ি  শেনদ্জ ি শদ্নত পাশরনিে এিং েুরূপ অনদ্ি শেনদ্জ ি শিেশিদ্োেনয়র
কতৃজ পক্ষ, শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারীনদ্র জেে িাধেতামূেক হআনি এিং িাআস-চোনন্পের উক্ত
অনদ্ি িা শেনদ্জ ি কােজকর কশরনিে৷

িাইস-চযাত্রেলর
বনত্রয়াগ

১০৷ (১) িাআস-চোনন্পের চার িত্সর সময়ানদ্র জেে চোনন্পের কতৃজ ক শেেুক্ত হআনিে৷
(২) উপ-ধারা (১) এ োহা শকছু আ থাকুক ো সকে, িাআস-চোনন্পের চোনন্পেনরর সনন্তাষােুোয়ী
স্বপনদ্ িহাে থাশকনিে৷
(৩) িাআস-চোনন্পেনরর পদ্ িূেে হআনে শকংিা ছু টি, েুপশস্থশত, সুস্থতা িা েে সকাে কারনণ

শতশে তাাঁহার দ্াশয়ত্ব পােনে সমথজ হআনে, িূেে পনদ্ েিশেেুক্ত িাআস-চোনন্পের কােজিার গ্রহণ
ো করা পেজন্ত শকংিা িাআস-চোনন্পের পুেরায় স্বীয় দ্াশয়ত্ব পােনে সমথজ ো হয়া পেজন্ত
চোনন্পেনরর শিন্নরূপ শসদ্ধান্ত ো থাকা সানপনক্ষ সেজারার িাআস-চোনন্পেনরর দ্াশয়ত্ব পােে
কশরনিে৷

িাইসচযাত্রেলত্ররর
ক্ষমিা ও দ্াবয়ত্ব

১১৷ (১) িাআস-চোনন্পের শিেশিদ্োেনয়র সািজক্ষশণক প্রধাে একানডশমক  প্রিাসশেক শেিজাহী
কমজকতজ া হআনিে এিং পদ্াশধকারিনে শসশিনকট, একানডশমক কাউশন্পে, থজ কশমটি এিং
পশরকল্পো  উন্নয়ে কশমটির সচয়ারমোে থাশকনিে৷
(২) িাআস-চোনন্পের তাাঁহার দ্াশয়ত্ব পােনে চোনন্পেনরর শেকট দ্ায়ী থাশকনিে৷
(৩) িাআস-চোনন্পের এআ অআে, সংশিশধ এিং শিেশিদ্োেয় শিশধর শিধাোিেী শিেস্ততার সশহত
পােে কশরনিে এিং তদ্ুনেনিে প্রনয়াজেীয় ক্ষমতা প্রনয়াগ কশরনত পাশরনিে৷
(৪) িাআস-চোনন্পের শিেশিদ্োেনয়র সকাে কতৃজ পক্ষ িা সংস্থার সে সকাে সিায় উপশস্থত
থাশকনত এিং উহার কােজািেীনত ংিগ্রহণ কশরনত পাশরনিে, তনি শতশে উহার সদ্সে ো হআনে
উহানত সকাে সিাট প্রদ্াে কশরনত পাশরনিে ো৷
(৫) িাআস-চোনন্পের শিেশিদ্োেনয়র সে সকাে েুষদ্, আেশস্ঘটিউট িা শিিাগ পশরদ্িজে কশরনত
পাশরনিে৷
(৬) িাআস-চোনন্পের শসশিনকট, থজ কশমটি, পশরকল্পো, উন্নয়ে  য়াকজ স কশমটি এিং
একানডশমক কাউশন্পনের সিা অহ্বাে কশরনিে এিং িাস্তিায়নের জেে কােজকর িেিস্থা গ্রহণ
কশরনিে৷
(৭) িাআস-চোনন্পের শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক, কমজকতজ া, কমজচারী এিং শিক্ষাথীনদ্র উপর
সাধারণ শেয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রনয়াগ কশরনিে৷
(৮) িাআস-চোনন্পের শিেশিদ্োেনয়র একানডশমক, প্রিাসশেক  থজনেশতক িৃংখো রক্ষার জেে
দ্ায়ী থাশকনিে৷
(৯) শিেশিদ্োেনয়র সকাে কতৃজ পক্ষ িা সংস্থার শসদ্ধানন্তর সশহত িাআস-চোনন্পের ঐকমতে সপাষণ
ো কশরনে, শতশে তাাঁহার শদ্বমত সপাষনণর কারণ শেশপিদ্ধ কশরয়া শসদ্ধান্তটি সংশিি কতৃজ পক্ষ িা
সংস্থার শেকট পুেশিজনিচোর জেে সেরত্ পাঠাআনত পাশরনিে, এিং েশদ্ উক্ত কতৃজ পক্ষ িা সংস্থা
পুেশিজনিচোর পর িাআস-চোনন্পেনরর সশহত ঐকমতে সপাষণ ো কনরে, তাহা হআনে শতশে
শিষয়টি শসদ্ধানন্তর জেে চোনন্পেনরর শেকট সপ্ররণ কশরনত পাশরনিে এিং এআ সক্ষনে চোনন্পেনরর
শসদ্ধান্তআ চূ ড়ান্ত হআনি৷
(১০) শিেশিদ্োেয় পশরচােোর সক্ষনে জরুরী পশরশস্থশতর উদ্ভি হআনে এিং িাআস-চোনন্পেনরর
শিনিচোয় তত্সম্পনকজ তাত্ক্ষশণক সকাে িেিস্থা গ্রহণ প্রনয়াজেীয় শিনিশচত হআনে শতশে সসআ
িেিস্থা গ্রহণ কশরনত পাশরনিে এিং সে কতৃজ পক্ষ িা সংস্থা সাধারণতঃ শিষয়টি সম্পনকজ িেিস্থা
গ্রহণ কশরিার শধকারপ্রাপ্ত সসআ কতৃজ পক্ষ িা সংস্থানক, েথািীঘ্র সম্ভি, তত্কতৃজ ক গৃহীত িেিস্থা
িশহত কশরনিে৷
(১১) শিেশিদ্োেয় েুসমাশদ্ত িানজট িাস্তিায়নে িাআস-চোনন্পের সাশিজক দ্াশয়ত্ব পােে
কশরনিে৷

(১২) িাআস-চোনন্পের তাাঁহার শিনিচোয় প্রনয়াজে মনে কশরনে তাাঁহার সে সকাে ক্ষমতা 
দ্াশয়ত্ব, শসশিনকনটর েুনমাদ্েক্রনম, শিেশিদ্োেনয়র সকাে শিক্ষক িা কমজকতজ ানক পজণ কশরনত
পাশরনিে৷
(১৩) এআ অআে, সংশিশধ, শিেশিদ্োেয় শিশধ  প্রশিধাে দ্বারা শেধজাশরত েোেে ক্ষমতা িাআসচোনন্পের প্রনয়াগ কশরনিে৷

ক্ষেজারার

১২৷ (১) চোনন্পের, তত্কতৃজ ক শেধজাশরত িনতজ , চার িত্সর সময়ানদ্র জেে একজে সেজারার
শেেুক্ত কশরনিে এিং শতশে একজে নিতশেক কমজকতজ া হআনিে, তনি শতশে শিেশিদ্োেনয়র
তহশিে হআনত চোনন্পের কতৃজ ক শেধজাশরত সম্মােী প্রাপে হআনিে৷
(২) সেজারার সংশিশধ  শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেধজাশরত এিং িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক প্রদ্ত্ত
ক্ষমতা প্রনয়াগ এিং দ্াশয়ত্ব পােে কশরনিে৷
(৩) ছু টি, সুস্থতা িা েে সকাে কারনণ সেজারানরর পদ্ সামশয়কিানি িূেে হআনে শসশিনকট
শিেনম্ব চোনন্পেরনক তত্সম্পনকজ িশহত কশরনিে এিং চোনন্পের সেজারানরর কােজািেী
সম্পাদ্নের জেে সেআরূপ িেিস্থা গ্রহণ করা প্রনয়াজে িশেয়া মনে কশরনিে সসআরূপ িেিস্থা গ্রহণ
কশরনিে৷
(৪) সেজারার শিেশিদ্োেনয়র তহশিনের সাশিজক তত্ত্বািধাে কশরনিে এিং শিেশিদ্োেনয়র থজ
সংক্রান্ত েীশত সম্পনকজ িাআস-চোনন্পের, সংশিি কশমটি, আেশস্ঘটিউট  সংশিি সংস্থানক পরামিজ
প্রদ্াে কশরনিে৷
(৫) সেজারার, শসশিনকনটর শেয়ন্ত্রণ সানপনক্ষ, শিেশিদ্োেনয়র সম্পশত্ত  শিশেনয়াগ পশরচােো
কশরনিে এিং শতশে িাশষজক িানজট  শহসাি-শিিরণী সপি কশরিার জেে উক্ত শসশিনকনটর
শেকট দ্ায়ী থাশকনিে৷
(৬) সেআ খানতর জেে থজ মঞ্জুর িা িরাে করা হআয়ানছ সসআ খানতআ সেে উহা িেয় হয় তাহা
সদ্খার জেে সেজারার, শসশিনকনটর প্রদ্ত্ত ক্ষমতা সানপনক্ষ, দ্ায়ী থাশকনিে৷
(৭) সেজারার শিেশিদ্োেনয়র পনক্ষ থজ সংক্রান্ত সকে চু শক্তনত স্বাক্ষর কশরনিে৷
(৮) সেজারার সংশিশধ  শিেশিদ্োেনয়র শিশধ দ্বারা শেধজাশরত েোেে ক্ষমতা প্রনয়াগ
কশরনিে৷

ক্ষরবজস্ট্রার

১৩৷ সরশজস্গার শিেশিদ্োেনয়র অিাশসক কমজকতজ া হআনিে এিং শতশে(ক) শসশিনকট এিং একানডশমক কাউশন্পনের সশচনির দ্াশয়ত্ব পােে কশরনিে;
(খ) িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক তাাঁহার সহোজনত েেস্ত সকে সগাপেীয় প্রশতনিদ্ে, শিেশিদ্োেনয়র
সকে সরকডজপে, দ্শেেপে  সাধারণ সীেনমাহর আতোশদ্ রক্ষণানিক্ষণ কশরনিে;
(গ) সংশিশধ েুসানর সরশজস্গাডজ গ্রাজুনয়টনদ্র একটি সরশজস্ঘার রক্ষণানিক্ষণ কশরনিে;

(ঘ) শসশিনকট কতৃজ ক তাাঁহার তত্ত্বািধানে েেস্ত শিেশিদ্োেনয়র সকে সম্পশত্তর তত্ত্বািধায়ক
হআনিে;
(ঙ) শিেশিদ্োেনয়র পনক্ষ শিেশিদ্োেনয়র সকে শেস সংক্রান্ত শচঠিপনের অদ্াে-প্রদ্াে
কশরনিে;
(চ) েুষনদ্র ডীেনদ্র সশহত তাাঁহানদ্র লাে, সপ্রাগ্রাম  শসশডউে সম্পনকজ সংনোগ রক্ষা
কশরসিে;
(ছ) সংশিশধ এিং শিেশিদ্োেনয়র শিশধ দ্বারা শেধজাশরত িা একানডশমক কাউশন্পে এিং শসশিনকট
কতৃজ ক সময় সময় শপজত থিা িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক প্রদ্ত্ত েোেে দ্াশয়ত্ব পােে কশরনিে;
এিং
(জ) শিেশিদ্োেনয়র পনক্ষ থজ সংক্রান্ত চু শক্ত িেতীত েোেে সকে চু শক্তনত শিেশিদ্োেনয়র পনক্ষ
স্বাক্ষর কশরনিে৷

রীক্ষা বনয়ন্ত্রক

১৪৷ পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক, পরীক্ষা পশরচােোর সশহত সম্পশকজ ত সকে শিষনয়র দ্াশয়নত্ব থাশকনিে
এিং সংশিশধ  শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেধজাশরত এিং িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক প্রদ্ত্ত েোেে
সকে দ্াশয়ত্ব পােে কশরনিে৷

অনযানয কমজ কিজা
বনত্রয়াগ, ক্ষমিা ও
দ্াবয়ত্ব

১৫৷ শিেশিদ্োেনয়র সে সকে কমজকতজ ার শেনয়াগ পদ্ধশত, দ্াশয়ত্ব  ক্ষমতা সম্পনকজ এআ অআনের
সকাথা উনিখ োআ, শসশিনকট সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত পদ্ধশতনত সসআ সকে কমজকতজ ার শেনয়াগ
পদ্ধশত, দ্াশয়ত্ব  ক্ষমতা শেধজারণ কশরনিে৷

বিশ্ববিদ্যালয়
কিৃজ ক্ষ

১৬৷ শিেশিদ্োেনয়র শেম্নিশণজত কতৃজ পক্ষ থাশকনি, েথা:(ক) শসশিনকট;
(খ) একানডশমক কাউশন্পে;
(গ) েুষদ্;
(ঘ) পাঠক্রম কশমটি;
(ঙ) থজ কশমটি;
(চ) পশরকল্পো, উন্নয়ে  য়াকজ স কশমটি;
(ছ) িাছাআ সিাডজ;
(জ) িৃঙ্খো কশমটি;
(ঝ) সিাডজ ি এডিান্পড স্ঘাশডজ এি শরসাচজ; এিং

(ঞ) সংশিশধ সমাতানিক গঠিত েোেে কতৃজ পক্ষ৷

বসবিত্রকট

১৭৷ (১) শেম্নিশণজত সদ্সে সমন্বনয় শসশিনকট গঠিত হআনি, েথা:(ক) িাআস-চোনন্পের, শেশে উহার সিাপশত হআনিে;
(খ) সেজারার;
(গ) সরকার কতৃজ ক মনোেীত েুেে েুগ্ম-সশচি পদ্মেজাদ্াসম্পন্ন দ্ুআজে প্রশতশেশধ;
(ঘ) সরকার কতৃজ ক মনোেীত শিক্ষা  গনিষণা সংশিি প্রশতষ্ঠাে হআনত দ্ুআজে প্রশতশেশধ;
(ঙ) শিেশিদ্োেয় মঞ্জুরী কশমিে কতৃজ ক মনোেীত একজে প্রশতশেশধ;
(চ) চোনন্পের কতৃজ ক মনোেীত দ্ুআজে শিশিি শিক্ষাশিদ্;
(ছ) শসশিনকট কতৃজ ক পাোক্রনম মনোেীত শতেজে ডীে; এিং
(জ) একানডশমক কাউশন্পে কতৃজ ক শিেশিদ্োেনয়র ধোপকগনণর মধে হআনত মনোেীত শতেজে
প্রশতশেশধ৷
(২) শসশিনকট কতৃজ ক মনোেীত সদ্সেগণ তাাঁহানদ্র মনোেয়নের তাশরখ হআনত দ্ুআ িত্সর
সময়ানদ্ স্বীয় পনদ্ িহাে থাশকনিে:
তনি িতজ থানক সে, তাাঁহার সময়াদ্ সিষ হয়া সনত্ত্ব তাাঁহার স্থোশিশষক্ত িেশক্ত কােজিার গ্রহণ ো
করা পেজন্ত শতশে তাাঁহার পনদ্ িহাে থাশকনিে৷
(৩) শসশিনকনটর সকাে সদ্সে পদ্তোগ কশরনত চাশহনে সে সকাে সময় সিাপশতনক উনেিে
কশরয়া তাাঁহার স্বাক্ষরেুক্ত পেনোনগ স্বীয় পদ্ তোগ কশরনত পাশরনিে৷
(৪) শসশিনকনটর সকাে সদ্সে সে পদ্ িা প্রশতষ্ঠাে হআনত মনোেীত হআয়াশছনেে শতশে েশদ্ সসআ
পদ্ িা প্রশতষ্ঠানে ো থানকে তাহা হআনে শতশে শসশিনকনটর সদ্সে পনদ্ শধশষ্ঠত থাশকনিে ো৷

বসবিত্রকত্রটর সিা

১৮৷ (১) এআ ধারার েোেে শিধাে সানপনক্ষ শসশিনকট উহার সিার কােজ পদ্ধশত শেধজারণ
কশরনত পাশরনি৷
(২) শসশিনকনটর সিা িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক শেধজাশরত তাশরখ, স্থাে  সমনয় েুশষ্ঠত হআনি:
তনি িতজ থানক সে, প্রশত ০২ (দ্ুআ) মানস শসশিনকনটর কমপনক্ষ একটি সিা েুশষ্ঠত হআনি৷
(৩) িাআস-চোনন্পের েখেআ উপেুক্ত মনে কশরনিে তখেআ শসশিনকনটর শিনিষ সিা অহ্বাে
কশরনত পাশরনিে৷

বসবিত্রকত্রটর

১৯৷ এআ অআে  মঞ্জুরী কশমিে অনদ্নির শিধাোিেী সানপনক্ষ শসশিনকট-

ক্ষমিা ও দ্াবয়ত্ব

(১) শিেশিদ্োেনয়র শেিজাহী সংস্থা হআনি এিং এআ অআে  িাআস-চোনন্পেনরর উপর শপজত
ক্ষমতা সানপনক্ষ, শিেশিদ্োেনয়র কােজািেী, সংস্থাসমূহ এিং সম্পশত্তর উপর সাধারণ িেিস্থাপো
 তত্ত্বািধানের ক্ষমতা থাশকনি; এিং অআে, সংশিশধ, শিেশিদ্োেয় শিশধ  প্রশিশধর শিশত্তনত
েথােথিানি পাশেত হআনতনছ শকো তত্প্রশত েক্ষে রাশখনি৷
(২) উপ-ধারা (১) এর ধীে প্রনয়াগনোগে ক্ষমতা  সামশগ্রকতানক ক্ষু ণ্ন ো কশরয়া, শিনিষত:(ক) সংশিশধ প্রণয়ে, সংনিাধে িা িাশতে কশরনি;
(খ) শিেশিদ্োেনয়র প্রিাসে  কােজধারা সম্পনকজ েীশতমাো প্রণয়ে এিং শসদ্ধান্ত গ্রহণ কশরনি;
(গ) শিেশিদ্োেনয়র িাশষজক প্রশতনিদ্ে, িাশষজক শহসাি  িাশষজক সম্ভািে িেনয়র প্রস্তাি শিনিচো
 শসদ্ধান্ত গ্রহণ কশরসি;
(ঘ) শিেশিদ্োেনয়র অশথজক প্রনয়াজে শেরূপণ, সম্পশত্ত জজে  তহশিে সংগ্রহ কশরনি, এিং
উহা শেয়ন্ত্রণ  পশরচােো কশরনি;
(ঙ) থজ সংক্রান্ত শিষনয় থজ কশমটির পরামিজ শিনিচো কশরনি;
(চ) শিেশিদ্োেনয়র সাধারণ সীেনমাহনরর অকার  প্রকৃ শত শেধজারণ এিং উহার সহোজনতর
িেিস্থা  িেিহার পদ্ধশত শেরূপণ কশরনি;
(ছ) শিেশিদ্োেনয়র িকাঠানমাগত সম্প্রসারণ  উন্নয়ে িািদ্ প্রকল্প গ্রহণ এিং সরকানরর
শেকট থজ িরানের সুপাশরি কশরনি;
(জ) সাধারণ িা শিনিষ উনেনিে শিেশিদ্োেয়নক প্রদ্ত্ত সকে তহশিে পশরচােো কশরনি;
(ঝ) এআ অআে িা সংশিশধনত েে সকাে শিধাে ো থাশকনে, শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক, কমজকতজ া 
েোেে কমজচারী শেনয়াগ  তাহানদ্র দ্াশয়ত্ব  চাকুরীর িতজ ািেী শেধজারণ কশরনি;
(ঞ) শিেশিদ্োেনয়র পনক্ষ উআে, দ্াে এিং েেশিধিানি হস্তান্তরকৃ ত স্থাির  স্থাির সম্পশত্ত
গ্রহণ কশরনি;
(ট) একানডশমক কাউশন্পনের সুপাশরিক্রনম, েূতে শিক্ষা  প্রশিক্ষণ কােজক্রম, প্রাগসর শিক্ষা
সকন্দ্র স্থাপে, অন্তঃপ্রাশতষ্ঠাশেক েূতে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ  গনিষণা কােজক্রম চােু িা িন্ধ এিং
পুরাতে কােজক্রম িাশতে কশরনত পাশরনি;
(ঠ) সংশিশধ দ্বারা প্রদ্ত্ত েে সে সকাে দ্াশয়ত্ব পােে  ক্ষমতা প্রনয়াগ কশরনত পাশরনি;
(ড) শিেশিদ্োেনয়র পরীক্ষা েুষ্ঠাে এিং উহার েোেে প্রকানির িেিস্থা কশরনি;
(ঢ) এআ অআে দ্বারা শপজত িাআস-চোনন্পেনরর ক্ষমতািেী সানপনক্ষ, এআ অআে, সংশিশধ এিং
শিেশিদ্োেয় শিশধর শিধাে েুসানর শিেশিদ্োেনয়র সশহত সংশিি সকে শিষয় শেয়ন্ত্রণ 
শেধজারণ কশরনি;
(ণ) শিিাগ, আেশস্ঘটিউট  েোেে প্রশতষ্ঠাে পশরদ্িজনের িেিস্থা কশরনি থিা পশরদ্িজনের
শেনদ্জ ি শদ্নি;

(ত) এআ অআে, মঞ্জুরী কশমিে অনদ্ি  সংশিশধর শিধাে সানপনক্ষ, শিেশিদ্োেয় শিশধ প্রণয়ে
কশরনি;
(থ) সংশিশধ েুসানর এিং একানডশমক কাউশন্পে  শসশিনকনটর সুপাশরিক্রনম শিেশিদ্োেয়
মঞ্জুরী কশমিনের পূিজােুমশত  িানজট িরাে সানপনক্ষ ধোপক, সহনোগী ধোপক, সহকারী
ধোপক, প্রিাষক এিং েোেে শিক্ষক  গনিষনকর পদ্ সৃশি, শিনোপ িা সামশয়কিানি স্থশগত
কশরনি;
(দ্) সংশিশধ েুসানর এিং একানডশমক কাউশন্পনের সুপাশরি েুোয়ী শিেশিদ্োেয় মঞ্জুরী
কশমিনের পূিজ েুনমাদ্ে েআয়া েূতে শিিাগ প্রশতষ্ঠা এিং শিক্ষা  গনিষণার সুনোগ সৃশি
কশরনি;
(ধ) সংশিশধ েুসানর এিং একানডশমক কাউশন্পনের সুপাশরি েুোয়ী সকাে শিিাগ িা
আেশস্ঘটিউট শিনোপ িা সামশয়কিানি স্থশগত কশরনি;
(ে) সংশিশধ েুসানর এিং একানডশমক কাউশন্পনের সুপাশরি েুোয়ী সকাে পশিত িেশক্তনক
শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষকরূনপ স্বীকৃ শত প্রদ্াে কশরনি;
(প) প্রশিধাে দ্বারা শেধজাশরত িতজ সানপনক্ষ এিং িাআস-চোন্পেনরর সুপাশরিক্রনম করশণক 
েোেে কমজচারী শেনয়ানগর িোপানর উহার ক্ষমতা সকাে শেধজাশরত িেশক্ত িা কতৃজ পক্ষনক পজণ
কশরনি;
(ে) িাআস-চোনন্পের এিং সকাষাধেক্ষ িেতীত শিেশিদ্োেয় সকে শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারী
শেনয়াগ, তাহানদ্র দ্াশয়ত্ব শেধজারণ  চাকুরীর িতজ ািেী শস্থর এিং তাহানদ্র সকাে পদ্ স্থায়ীিাসি
িূেে হআনে সসআ পদ্ পূরনণর িেিস্থা গ্রহণ কশরনত পাশরনি;
(ি) শিেশিদ্োেনয়র সকাে শিক্ষক থিা স্কোরনক শিক্ষা  গনিষণার সক্ষনে তাাঁহার শিনিষ
িদ্ানের জেে সমধা  মেীষার স্বীকৃ শত শহসানি পুরস্কৃ ত কশরনত পাশরনি;
(ি) শেজস্ব উত্স হআনত প্রাপ্ত অনয়র সশহত সামঞ্জস্ে রাশখয়া শিেশিদ্োেনয়র িানজট শিনিচো 
েুনমাদ্ে কশরনি;
(ম) সংশিশধ  এআ অআে দ্বারা তত্প্রশত শপজত িা অনরাশপত েোেে ক্ষমতা প্রনয়াগ এিং
দ্াশয়ত্ব পােে কশরনি; এিং
(ে) শিেশিদ্োেনয়র এআরূপ েোেে ক্ষমতা প্রনয়াগ কশরনি, োহা এআ অআে িা সংশিশধর ধীনে
েে সকাে কতৃজ পক্ষনক প্রদ্ত্ত েনহ৷

একাত্রডবমক
কাউবেল

২০৷ (১) শেম্নিশণজত সদ্সেগনণর সমন্বনয় একানডশমক কাউশন্পে গঠিত হআনি, েথা:(ক) িাআস-চোনন্পের, শেশে উহার সিাপশত হআনিে;
(খ) েুষদ্সমূনহর ডীে;
(গ) শিিাগসমূনহর সচয়ারমোে;
(ঘ) আেশস্ঘটিউটসমূনহর পশরচােক;

(ঙ) শিেশিদ্োেনয়র েশধক সাতজে ধোপক োাঁহারা িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক সজেষ্ঠতার
শিশত্তনত মনোেীত হআনিে;
(চ) শিেশিদ্োেনয়র গ্রন্থাগাশরক;
(ছ) পশরচােক (ছাে কেোণ);
(জ) শিেশিদ্োেনয়র সহনোগী ধোপকিৃন্দ হআনত একজে সহনোগী ধোপক শেশে িাআসচোনন্পের কতৃজ ক সজেষ্ঠতার শিশত্তনত মনোেীত হআনিে;
(ঝ) শিেশিদ্োেনয়র সহকারী ধোপক  প্রিাষকিৃন্দ হআনত িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক সজেষ্ঠতার
শিশত্তনত মনোেীত একজে সহকারী ধোপক  একজে প্রিাষক;
(ঞ) চোনন্পের কতৃজ ক মনোেীত গনিষণা সংস্থা  উচ্চতর শিক্ষানকনন্দ্র কমজরত পাাঁচজে শিশিি
িেশক্ত;
(ট) পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক; এিং
(ঠ) সরশজস্গার৷
(২) একানডশমক কাউশন্পনের মনোেীত সদ্সেগণ তাাঁহানদ্র মনোেয়নের তাশরখ হআনত দ্ুআ িত্সর
সময়ানদ্ স্বীয় পনদ্ িহাে থাশকনিে:
তনি িতজ থানক সে, সকাে সদ্সে সে সকাে সময় সিাপশতনক উনেিে কশরয়া তাাঁহার স্বাক্ষরেুক্ত
পেনোনগ স্বীয় পদ্ তোগ কশরনত পাশরনিে৷
(৩) একানডশমক কাউশন্পনের সকাে মনোেীত সদ্সে সময়াদ্ সিষ হয়া সনত্ত্ব তাাঁহার
স্থোশিশষক্ত িেশক্ত কােজিার গ্রহণ ো করা পেজন্ত স্বীয় পনদ্ িহাে থাশকনিে:
তসি িতজ থানক সে, সে পদ্ িা প্রশতষ্ঠাে হআনত শতশে মনোেীত হআয়াশছনেে সসআ পদ্ িা প্রশতষ্ঠানে
েশদ্ ো থানকে, তাহা হআনে একানডশমক কাউশন্পনের সদ্সে পনদ্ শধশষ্ঠত থাশকনত পাশরনিে
ো৷

একাত্রডবমক
কাউবেত্রলর
ক্ষমিা ও দ্াবয়ত্ব

২১৷ (১) একানডশমক কাউশন্পে শিেশিদ্োেনয়র প্রধাে শিক্ষা শিষয়ক সংস্থা হআনি এিং এআ
অআে, সংশিশধ  শিেশিদ্োেয় শিশধ শিধাে সানপনক্ষ শিেশিদ্োেনয়র সকে একানডশমক
কােজক্রনমর েক্ষে  উনেিে শেধজারণ, একানডশমক িষজসূচী  তত্সম্পশকজ ত পশরকল্পো প্রণয়ে,
শিক্ষা প্রশিক্ষণ  পরীক্ষার মাে শেধজারণ  সংরক্ষনণর জেে দ্ায়ী থাশকনি এিং এআ সকে
শিষনয়র উপর উহার শেয়ন্ত্রণ  তত্ত্বািধাে ক্ষমতা থাশকনি৷
(২) একানডশমক কাউশন্পে, এআ অআে, মঞ্জুরী কশমিনের অনদ্ি, সংশিশধ, িাআস-চোনন্পের এিং
শসশিসকনটর ক্ষমতা সানপনক্ষ শিক্ষাক্রম (curriculum)  পাঠক্রম (Syllabus) এিং শিক্ষাদ্াে,
গনিষণা  পরীক্ষার সঠিক মাে শেধজারনণর জেে প্রশিধাে প্রণয়ে কশরনত পাশরনি৷
(৩) উপ-ধারা (১) এ উশিশখত সামশগ্রক ক্ষমতার অতায় একানডশমক কাউশন্পনের শেম্নরূপ
ক্ষমতা ন্তিুজ ক্ত থাশকনি, েথা:-

(ক) শিে িাজার  সদ্নির অথজ সামাশজক চাশহদ্ার সশহত সঙ্গশত রাশখয়া শিেশিদ্োেয় মঞ্জুরী
কশমিনের েুনমাদ্েক্রনম শিেশিদ্োেনয়র পাঠক্রম প্রণয়ে করা;
(খ) সাশিজকিানি শিক্ষা সংক্রান্ত সকে শিষনয় শসশিনকটনক পরামিজ দ্াে করা;
(গ) শিক্ষা সংক্রান্ত শিষনয় শিধাে প্রণয়নের জেে শসশিনকনটর শেকট প্রস্তাি সপি করা;
(ঘ) গনিষণায় শেনয়াশজত িেশক্তনদ্র শেকট হআনত শরনপাটজ তেি করা এিং তত্সম্পনকজ
শসশিনকনটর শেকট সুপাশরি করা;
(ঙ) শিেশিদ্োেনয়র শিিাগসমূহ এিং পাঠক্রম কশমটিগুশে গঠনের জেে শসশিনকনটর শেকট
স্কীম সপি করা;
(চ) শিেশিদ্োেনয়র ধোপো  গনিষণার মাে উন্নয়নের িেিস্থা করা;
(ছ) শসশিনকনটর েুনমাদ্ে সানপনক্ষ এিং েুষনদ্র সুপাশরিক্রনম, সকে পরীক্ষার প্রশতটি পনের
পাঠেসূচী  পাঠক্রম এিং পঠে  গনিষণার সীমানরখা শেধজারণ করা:
তনি িতজ থানক সে, একানডশমক কাউশন্পে সকিেমাে েুষনদ্র সুপাশরিমাো গ্রহণ, পশরমাজজে,
গ্রাহে িা সেরত্ প্রদ্াে কশরনত পাশরনি এিং প্রনয়াজেনিানধ পশরিতজ ে, পশরিধজে িা
সংনিাধনের জেে েুষনদ্র শেকট সেরত পাঠাআনত পাশরনি:
অনরা িতজ থানক সে, েুষদ্ কতৃজ ক গৃহীত শিিাগীয় পাঠক্রম কশমটির সকাে শসদ্ধানন্তর সশহত
একানডশমক কাউশন্পে একমত ো হআনে শিষয়টি শসশিনকনটর শেকট সপ্ররণ করা হআনি এিং এআ
শিষনয় শসশিনকনটর শসদ্ধান্তআ চূ ড়ান্ত হআনি;
(জ) ডক্টনরট শডগ্রীর জেে সকাে প্রাথী শথশসনসর জেে সকাে প্রস্তাি কশরনে সংশিশধ (েশদ্ থানক)
েুসানর, তত্সম্পনকজ শসদ্ধান্ত প্রদ্াে করা;
(ঝ) েোেে শিেশিদ্োেনয়র পরীক্ষা এআ শিেশিদ্োেনয়র েুরূপ পরীক্ষার সমমাে সম্পন্ন হআনে
সসআরূপ সমমাে সম্পন্ন শহসানি স্বীকৃ শত সদ্য়া;
(ঞ) শিেশিদ্োেনয়র ধোপো  গনিষণার সক্ষনে েূতে সকাে উন্নয়ে প্রস্তানির উপর
শসশিনকটনক পরামিজ সদ্য়া;
(ট) শিেশিদ্োেসয়র গ্রন্থাগার িেিহার সংক্রান্ত প্রশিধাে প্রণয়ে এিং গ্রন্থাগার সুষ্ঠু পশরচােোর
উনেনিে িেিস্থা গ্রহণ করা;
(ঠ) শিেশিদ্োেনয়র গনিষণা উন্নয়নের সুপাশরি করা এিং আহার শেকট সপ্রশরত শিক্ষা সংক্রান্ত
েোেে শিষনয় শসশিনকটনক পরামিজ দ্াে করা;
(ড) েূতে েুষদ্ প্রশতষ্ঠা এিং সকাে েুষদ্, গনিষণা প্রশতষ্ঠাে  োদ্ুঘনর েূতে শিষয়
প্রিতজ নের জেে প্রস্তাি শসশিনকনটর শিনিচোর জেে সপি করা;
(ঢ) ধোপক, সহনোগী ধোপক, সহকারী ধোপক, প্রিাষক, েোেে শিক্ষক িা গনিষনকর
পদ্ সৃশি, শিনোপ িা সামশয়কিানি স্থশগত রাখার প্রস্তাি শিনিচো করা এিং তত্সম্পনকজ
শসশিনকনটর শেকট সুপাশরি করা;
(ণ) শডগ্রী, সাটিজশেনকট, শডনলামা, িৃশত্ত, সেনোিীপ, স্কোরিীপ, স্ঘাআনপি, পুরস্কার, পদ্ক

আতোশদ্ প্রদ্ানের উনেনিে শিধাে প্রণয়ে এিং উপেুক্ত িেশক্তনক তাহা প্রদ্ানের জেে শসশিনকনটর
শেকট সুপাশরি করা;
(ত) শিক্ষনকর প্রশিক্ষণ  কমজদ্ক্ষতা িৃশদ্ধ সংক্রান্ত েীশত শেধজারণ শিষনয় শসশিনকনটর শেকট
প্রস্তাি সপি এিং প্রশিক্ষণ  সেনোিীপ প্রদ্ানের শিষনয় উনদ্োগ গ্রহণ করা;
(থ) সংশিি কশমটিসমূনহর সুপাশরিকৃ নম সকাসজ  শসনেিাস শেধজারণ, প্রনতেক সকানসজর জেে
পরীক্ষক পোনেে েুনমাদ্ে, গনিষণা শডগ্রীর জেে গনিষণার প্রশতটি শিষনয়র প্রস্তাি েুনমাদ্ে
এিং এআরূপ প্রনতেক শিষনয় পরীক্ষা গ্রহনণর জেে পরীক্ষক শেনয়াগ করা;
(দ্) সকাে ছাে িা পরীক্ষাথীনক সকাে সকাসজ মকুে (exemption) শসদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
(ধ) শিেশিদ্োেনয়র শিশিন্ন শিিাগ  েুষনদ্র গুণগত উত্কষজ িৃশদ্ধ  তাহা সংরক্ষণ করার
েনক্ষে প্রশিধাে প্রণয়ে এিং সদ্ি শিনদ্নির েোেে শিেশিদ্োেনয়র উচ্চ শিক্ষা  গনিষণা
প্রশতষ্ঠানের সশহত সোগসূে িা সেৌথ কােজক্রম গ্রহণ করার শিষনয় শসদ্ধান্ত গ্রহণ করা; এিং
(ে) শিেশিদ্োেনয়র শিশিন্ন শিিানগ ছাে িশতজ র িেিস্থা গ্রহণ করা, িশতজ র সোগেতা  িতজ ািেী
শেধজারণ এিং তদ্ুনেনিে পরীক্ষা গ্রহনণর িেিস্থা করা৷
(৪) একানডশমক কাউশন্পে সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত এিং শসশিনকট কতৃজ ক প্রদ্ত্ত শিক্ষা শিষয়ক
েোেে দ্াশয়ত্ব পােে  ক্ষমতা প্রনয়াগ কশরসি৷

অনুষদ্

২২৷ (১) একানডশমক কাউশন্পনের সুপাশরিক্রনম এিং শসশিনকনটর েুনমাদ্ে সানপনক্ষ শেধজাশরত
শিষয়সমূনহর সমন্বনয় এক িা একাশধক েুষদ্ গঠিত হআনি৷
(২) একানডশমক কাউশন্পনের শেয়ন্ত্রণ সানপনক্ষ, প্রনতেক েুষদ্ সংশিশধ  শিেশিদ্োেয় শিশধ
দ্বারা শেশদ্জ ি শিষনয় শিক্ষা কােজ  গনিষণা পশরচােোর দ্াশয়নত্ব থাশকনি৷
(৩) েুষনদ্র গঠে, ক্ষমতা  কােজািেী, সংশিশধ  শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি৷
(৪) প্রনতেক েুষনদ্ একজে কশরয়া ডীে থাশকনিে এিং শতশে িাআস-চোনন্পেনরর শেয়ন্ত্রণ 
সাধারণ তত্ত্বািধাে সানপনক্ষ, েুষদ্ সম্পশকজ ত সংশিশধ, শিেশিদ্োেয় শিশধ  প্রশিধাে
েথােথিানি পােনের জেে দ্ায়ী থাশকনিে৷
(৫) িাআস-চোনন্পের, শসশিনকনটর েুনমাদ্েক্রনম, প্রনতেক েুষনদ্র জেে উহার শিশিন্ন
শিিানগর ধোপকনদ্র মধে হআনত, সজেষ্ঠতার শিশত্তনত, পাোক্রনম দ্ুআ িত্সর সময়ানদ্র জেে
ডীে শেেুক্ত কশরনিে:
তনি িতজ থানক সে, সকাে ডীে পরপর দ্ুআ সময়ানদ্র জেে শেেুক্ত হআনত পাশরনিে ো:
অর িতজ থানক সে, সকাে শিিানগ ধোপক ো থাশকনে সসআ শিিানগর সজেষ্ঠতম সহনোগী
ধোপক ডীে পনদ্ শেনয়াগপ্রাপ্ত হআনিে, এিং সকাে শিিানগর একজে ধোপক ডীনের দ্াশয়ত্ব
পােে কশরয়া থাশকনে ঐ শিিানগর পরিতী পাোসমূনহ িশিি ধোপকগণ সজেষ্ঠতার শিশত্তনত
ডীে পনদ্ শেেুশক্তর সুনোগ পাআনিে:
অনরা িতজ থানক সে, একাশধক শিিানগ সমনজেষ্ঠ ধোপক থিা সহনোগী ধোপক থাশকনে,
সসআনক্ষসে তাহানদ্র মনধে ডীে পনদ্র অিতজ েক্রম িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক শেশদ্জ ি হআনি৷

(৬) ছু টি, সুস্থতা িা েে সকাে কারনণ ডীনের পদ্ িূেে হআনে িাআস-চোনন্পের ডীে পনদ্র
দ্াশয়ত্ব পােনের জেে েথােথ িেিস্থা গ্রহণ কশরনিে৷
(৭) শিক্ষা সম্বন্ধীয় সে সকাে কশমটির সে সকাে সিায় ডীেগণ উপশস্থত থাশকনত এিং সিার
কােজক্রনম ংিগ্রহণ কশরনত পাশরনিে, তনি শতশে ঐ কশমটির সদ্সে ো হআনে তাাঁহার
সিাটাশধকার প্রনয়াগ কশরনত পাশরনিে ো৷

ইনবিটিউট

২৩৷ (১) শিেশিদ্োেয় প্রনয়াজেনিানধ মঞ্জুরী কশমিনের সুপাশরনির শিশত্তনত চোনন্পের কতৃজ ক
েুনমাদ্ে সানপনক্ষ সকাে গুরুত্বপূণজ শিষনয় উচ্চতর শিক্ষা  গনিষণার জেে সংশিশধ দ্বারা
শেধজাশরত পদ্ধশতনত উহার ঙ্গীিূ ত আেশস্ঘটিউট শহসানি এক িা একাশধক আেশস্ঘটিউট স্থাপে
কশরনত পাশরনি৷
(২) প্রশতটি আেশস্ঘটিউট পশরচােোর জেে একজে পশরচােকসহ পৃথক সিাডজ ি গিণজরস
থাশকনি োহা সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি৷

বিিাগ

২৪৷ (১) শিেশিদ্োেনয় শিক্ষাদ্াে করা হয় এমে একটি শিষনয়র সকে শিক্ষনকর সমন্বনয় একটি
শিিাগ গঠিত হআনি৷
(২) শিিাগীয় ধোপকনদ্র মধে হআনত সজেষ্ঠতার শিশত্তনত পাোক্রনম শতে িত্সর সময়ানদ্
িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক শিিাগীয় সচয়ারমোে শেেুক্ত হআনিে৷
(৩) েশদ্ সকাে শিিানগ ধোপক ো থানকে তাহা হআনে িাআস-চোনন্পের সহনোগী ধোপনকর
মধে হআনত সজেষ্ঠতার শিশত্তনত পাোক্রনম একজেনক শিিাগীয় সচয়ারমোে শেেুক্ত কশরনিে:
তনি িতজ থানক সে, সহনোগী ধোপনকর শেনম্নর সকাে শিৰকনক শিিাগীয় সচয়ারমোে পনদ্
শেেুক্ত করা োআনি ো:
অনরা িতজ থানক সে, েুেে সহনোগী ধোপক পদ্মেজাদ্ার সকাে শিক্ষক সকাে শিিানগ কমজরত
ো থাশকনে, সংশিি শিিানগর প্রিীণতম শিক্ষক উহার সচয়ারমোে হআনিে৷
িোখো:- এআ ধারার উনেিে পূরণকনল্প পদ্িী  পদ্মেজাদ্ার শিশত্তনত সজেষ্ঠতা শেধজারণ করা হআনি
এিং সকােনক্ষনে পদ্িী  পদ্মেজাদ্া সমাে হআনে সমপনদ্ চাকুরীকানে দ্ীঘজতার শিশত্তনত সজেষ্ঠতা
শেধজারণ করা হআনি৷
(৪) ডীনের সাধারণ তত্ত্বািধানে শিিাগীয় সচয়ারমোে শিিানগর েোেে সদ্সেগনণর
সহনোশগতায় সংশিি শিিানগর কােজ পশরকল্পো  সমন্বয় সাধনের জেে দ্ায়ী থাশকনি৷
(৫) একানডশমক কাউশন্পে এিং িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক সময় সময় প্রদ্ত্ত শেনদ্জ ি সানপনক্ষ,
শিিাগীয় সচয়ারমোে তাাঁহার শিিাসগ শিক্ষাদ্াে  গনিষণা সংগঠে  পশরচােোর জেে ডীনের
শেকট দ্ায়ী থাশকনিে৷
(৬) শিিাগীয় সচয়ারমোে সংশিশধ  শিেশিদ্োেনয়র শিশধ দ্বারা শেধজাশরত ক্ষমতা প্রনয়াগ 
দ্াশয়ত্ব পােে কশরনিে৷

াঠযক্রম কবমটি

২৫৷ প্রনতেক েুষনদ্ সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত পাঠক্রম কশমটি থাশকনি৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়র
িহবিল

২৬৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র একটি তহশিে থাশকনি এিং উহানত শেম্নিশণজত থজ জমা হআনি, েথা:২

[ (ক) সরকার  মঞ্জুরী কশমিে কতৃজ ক প্রদ্ত্ত েুদ্াে িা িরাে;]

(খ) ছাে-ছােী কতৃজ ক প্রদ্ত্ত সিতে, শেস, আতোশদ্;
(গ) শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক েোেে নিধ উত্স হআনত প্রাপ্ত থজ;
(ঘ) শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক গৃহীত ঋণ; এিং
(ঙ) শিেশিদ্োেনয়র থজ শিশেনয়াগ হআনত প্রাপ্ত অয় িা মুোো৷
(২) এআ তহশিনের থজ শিেশিদ্োেনয়র োনম তত্কতৃজ ক েুনমাশদ্ত সকাে তেশসেী িোংনক জমা
রাখা হআনি এিং শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক প্রশিধাে েুোয়ী শেধজাশরত পদ্ধশতনত এআ তহশিে হআনত
থজ উঠানো োআনি৷
(৩) এআ তহশিে হআনত শিেশিদ্োেনয়র প্রনয়াজেীয় োিতীয় িেয় শেিজাহ করা হআনি৷
(৪) শিেশিদ্োেনয়র তহশিনের থজ শসশিনকট কতৃজ ক েুনমাশদ্ত সকাে খানত শিশেনয়াগ করা
োআনি৷
(৫) শিেশিদ্োেয় আচ্ছা কশরনে সকাে শিনিষ উনেনিে েে সকাে তহশিে গঠে কশরনত পাশরনি
এিং সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত পদ্ধশতনত উক্ত তহশিে পশরচােো কশরনত পাশরনি৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়র
বরচালন িযয় ও
ছাে ক্ষিিনাবদ্

২৭৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র িাশষজক পশরচােে িেনয়র (মূেধে িেয় িেশতনরনক) শেশরনখ প্রশত
িত্সর ছাে-ছােীনদ্র শেকট হআনত অদ্ায়নোগে সিতে  শেস শেধজাশরত হআনি৷
(২) সসশমস্ঘার েুোয়ী শেধজাশরত সিতে  শেস সসশমস্ঘার শুরু হআিার পূনিজআ পশরনিাধ কশরনত
হআনি৷
(৩) শিেশিদ্োেয় স্থাপনের েনক্ষে প্রণীত প্রকল্প িেনয়র েুেে ১৬% থজ জগন্নাথ
শিেশিদ্োেনয়র শেজস্ব তহশিে হআনত সোগাে সদ্য়া হআনি এিং িশিি থজ সরকার কতৃজ ক
প্রনদ্য় হআনি৷
৩

[ (৪) শিেশিদ্োেয় প্রকল্প িাস্তিাশয়ত হআিার পর শিেশিদ্োেনয়র শেজস্ব উৎস হআনত অয় এিং
শিেশিদ্োেনয়র তহশিনে সরকার  মঞ্জুরী কশমিে কতৃজ ক িরােকৃ ত থজ দ্বারা শিেশিদ্োেয়
উহার িেয় শেিজাহ কশরনি।]
(৫) সরকার িা েোেে নিধ উত্স হআনত প্রাপ্ত েুদ্াে িা অয় হআনত প্রনয়াজনের শেশরনখ
শিেশিদ্োেয় কতৃজ পক্ষ ছাে-ছােীনদ্রনক িৃশত্ত িা, সক্ষেমনত, উপ-িৃশত্ত প্রদ্াে কশরনত পাশরনি৷
(৬) উপ-ধারা (৫) এ শিন্নতর োহা শকছু আ থাকুক ো সকে শিেশিদ্োেনয় সংশিি ছাে-ছােীর

শেয়শমত উপশস্থশত, ধেয়নে সশক্রয় ংিগ্রহণ এিং শিক্ষা অহরনণ পারদ্শিজতার উপর িৃশত্ত িা
উপ-িৃশত্ত প্রদ্ানের শিষয়টি শেিজ র কশরনি৷

অথজ কবমটি

২৮৷ (১) শেম্নিশণজত সদ্সে সমন্বনয় থজ কশমটি গঠিত হআনি, েথা:(ক) সেজারার, শেশে উহার সিাপশত হআনিে;
(খ) সরশজস্গার;
(গ) িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক সজেষ্ঠতার শিশত্তনত পেজায়ক্রনম মনোেীত একজে ডীে;
(ঘ) শসশিনকট কতৃজ ক মনোেীত উক্ত সিানডজর একজে সদ্সে, শেশে শিেশিদ্োেনয়র চাকুরীনত
শেনয়াশজত েনহে;
(ঙ) সরকার কতৃজ ক মনোেীত একজে পশরকল্পোশিদ্ িা থজ-শিিারদ্;
(চ) মঞ্জুরী কশমিনের একজে প্রশতশেশধ, পশরচােক পদ্মেজাদ্ার শেম্ন b‡nb;
(ছ) প্রধাে প্রনকৌিেী; এিং
(জ) পশরচােক (থজ  শহসাি), শেশে আহার সদ্সে-সশচি হআনিে৷
(২) থজ কশমটির সকাে মনোেীত সদ্সে শতে িত্সর সময়ানদ্ তাাঁহার পনদ্ শধশষ্ঠত থাশকনিে:
তনি িতজ থানক সে, তাাঁহার সময়াদ্ সিষ হয়া সনত্ত্ব তাাঁহার উত্তরাশধকারী কােজিার গ্রহণ ো
করা পেজন্ত শতশে তাাঁহার পনদ্ িহাে থাশকনিে৷

অথজ কবমটির
ক্ষমিা ও দ্াবয়ত্ব

২৯৷ থজ কশমটি(ক) শিেশিদ্োেনয়র অয়  িেনয়র তত্ত্বািধাে কশরনি;
(খ) শিেশিদ্োেনয়র থজ  তহশিে, সম্পদ্  শহসাি শেকাি সংক্রান্ত োিতীয় শিষনয়
শসশিনকটনক পরামিজ দ্াে কশরনি; এিং
(গ) সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত থিা িাআস-চোনন্পের থিা শসশিনকট কতৃজ ক প্রদ্ত্ত েোেে
দ্াশয়ত্ব পােে কশরনি৷

বরকেনা, উন্নয়ন
ও ওয়াকজস কবমটি

৩০৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র একটি পশরকল্পো, উন্নয়ে  য়াকজ স কশমটি থাশকনি এিং উহা
শেম্নিশণজত সদ্সে সমন্বনয় গঠিত হআনি, েথা:-

(ক) িাআস-চোনন্পের, শেশে আহার সিাপশত হআনিে;

(খ) সেজারার;

(গ) সরশজস্গার;

(ঘ) িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক সজেষ্ঠতার শিশত্তসত পেজায়ক্রনম, মনোেীত দ্ুআজে ডীে;

(ঙ) শসশিনকট কতৃজ ক মনোেীত শসশিনকনটর দ্ুআজে সদ্সে, োহানদ্র মনধে একজে
শিেশিদ্োেনয়র সকাে চাকুরীনত শেনয়াশজত েনহে;

(চ) িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক মনোেীত একজে প্রনকৌিেী শেশে পদ্মেজাদ্ায় গণপূতজ শিিানগর
তত্ত্বািধায়ক প্রসকৌিেীর শেম্ন েনহে;

(ছ) িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক মনোেীত একজে স্থপশত, শেশে শিেশিদ্োেনয়র সকাে চাকুরীনত
শেনয়াশজত েনহে;
(জ) িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক মনোেীত একজে পশরকল্পোশিদ্ িা থজ-শিিারদ্;

(ঝ) পশরচােক (থজ  শহসাি);

(ঞ) প্রধাে প্রনকৌিেী; এিং

(ট) পশরচােক (পশরকল্পো, উন্নয়ে  য়াকজ স), শেশে আহার সদ্সে-সশচি হআনিে৷

(২) পশরকল্পো, উন্নয়ে  য়াকজ স কশমটির সকাে মনোেীত সদ্সে শতে িত্সনরর সময়ানদ্
তাাঁহার পনদ্ শধশষ্ঠত থাশকনিে:

তনি িতজ থানক সে, তাাঁহার সময়াদ্ সিষ হয়া সনত্ত্ব তাাঁহার উত্তরাশধকারী কােজিার গ্রহণ ো
করা পেজন্ত শতশে তাাঁহার পনদ্ িহাে থাশকনিে৷

(৩) পশরকল্পো, উন্নয়ে  য়াকজ স কশমটি শিেশিদ্োেনয়র প্রধাে পশরকল্পো সংস্থা হআনি এিং
শিেশিদ্োেনয়র উনেনিের সশহত সামঞ্জসে রাশখয়া আহার জেে উন্নয়ে পশরকল্পো প্রণয়ে কশরনি
এিং শিেশিদ্োেনয়র উন্েয়ে কমজসূচীর মূেোয়ে কশরনি৷

(৪) এআ কশমটি সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত থিা িাআস-চোনন্পের থিা শসশিনকট কতৃজ ক প্রদ্ত্ত
েোেে কােজািেী সম্পাদ্ে কশরনি৷

িাছাই ক্ষিাডজ

৩১৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারী শেনয়ানগ সুপাশরি করার জেে এক িা
একাশধক িাছাআ সিাডজ থাশকনি৷
(২) িাছাআ সিানডজর গঠে  কােজািেী সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি৷
(৩) িাছাআ সিানডজর সুপাশরনির সশহত শসশিনকট একমত ো হআনে শিষয়টি চোনন্পেনরর শেকট
সপ্ররণ কশরনত হআনি এিং এআ িোপানর তাাঁহার শসদ্ধান্তআ চূ ড়ান্ত হআনি৷

িৃংখলা ক্ষিাডজ

৩২৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র একটি িৃঙ্খো সিাডজ থাশকনি৷
(২) িৃঙ্খো সিানডজর গঠে, ক্ষমতা, সময়াদ্  কােজািেী শিেশিদ্োেয় সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত
হআনি৷
(৩) িৃঙ্খো সিাডজ শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক, ছাে, কমজকতজ া এিং কমজচারীনদ্র জেে অচরণ শিশধ
প্রণয়ে কশরনি৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়র
অনযানয কিৃজ ক্ষ

৩৩৷ সংশিশধ দ্বারা শিেশিদ্োেনয়র কতৃজ পক্ষ শহসানি সঘাশষত েোেে কতৃজ পনক্ষর গঠে, ক্ষমতা
 কােজািেী সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়র
বিক্ষক

৩৪৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র সকে শিক্ষক সািজক্ষশণকিানি শেনয়াশজত হআনিে:
তনি িতজ থানক সে, শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষা  কােজক্রম োহানত সুশিধার সম্মুখীে ো হয়, সসআ
জেে িাআস-চোনন্পের এক িা একাশধক খিকােীে শিক্ষক শেনয়াগ কশরনত পাশরনিে৷
(২) শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষকগণ(ক) িক্তৃতা, টিউনটাশরয়াে, অনোচো, সসশমোর, হানত-কেনম প্রদ্িজে  কমজশিশিনরর মাধেনম
ছােশদ্গনক শিক্ষাদ্াে কশরনিে;
(খ) গনিষণা পশরচােো  তত্ত্বািধাে কশরনিে;
(গ) ছােনদ্র সশহত িেশক্তগতিানি সোগানোগ কশরনিে, তাহাশদ্গনক পথ শেনদ্জ ি শদ্নিে এিং
তাহানদ্র কােজক্রম তদ্ারক কশরনিে;

(ঘ) শিেশিদ্োেনয়র এিং উহার েুষদ্  েোেে সহ-শিক্ষাক্রশমক সংস্থার পাঠেক্রম 
পাঠেসূচী প্রণয়নে, পরীক্ষা শেধজারনণ  পশরচােোয়, পরীক্ষার উত্তরপে  গনিষণামূেক প্রিনন্ধর
মূেোয়নে এিং গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, েোেে শিক্ষাক্রশমক  সহশিক্ষাক্রশমক কােজািেীর
সংগঠনে কতৃজ পক্ষসমূহনক সহায়তা কশরনিে;
(ঙ) িাআস-চোনন্পেনরর েুনমাদ্ে সানপনক্ষ, পরামিজক (কেসােনটন্ট) শহসানি কাজ কশরনত
পাশরনিে এিং েুরূপ কানজর জেে প্রাপ্ত পাশরনতাশষনকর এক পঞ্চমাংি শিেশিদ্োেনয়র তহশিনে
জমা শদ্নত িাধে থাশকনিে;
(চ) সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত এিং িাআস-চোনন্পের, ডীে  শিিাগীয় সচয়ারমোে কতৃজ ক প্রদ্ত্ত
েোেে কােজ  দ্াশয়ত্ব সম্পাদ্ে  পােে কশরনিে; এিং
(ছ) শিেশিদ্োেয় কতৃজ পনক্ষর অেুষ্ঠাশেক পূিজােুমশত িেশতনরনক শিেশিদ্োেনয়র সকাে শিক্ষক
খিকােীে িা পূণজকােীে েে সকাে কাজ িা চাকুরী কশরনত পাশরনিে ো৷

সংবিবধ

৩৫৷ এআ অআনের শিধাে সানপনক্ষ, সংশিশধ দ্বারা শেম্নিশণজত সকে িা সে সকাে শিষয় সম্পনকজ
শিধাে করা োআনি, েথা:(ক) িাআস চোনন্পেনরর ক্ষমতা  দ্াশয়ত্ব শেধজারণ;
(খ) সেজারানরর ক্ষমতা  দ্াশয়ত্ব শেধজারণ;
(গ) জ্ঞাে শিজ্ঞানের সক্ষনে জাতীয়  অন্তজজাশতক পেজানয়র প্রখোত িেশক্তনদ্র সম্মানে ধোপক
পদ্ (সচয়ার) প্রিতজ ে;
(ঘ) সম্মােসূচক শডগ্রী িা েে সকাে সম্মাে প্রদ্াে;
(ঙ) সেনোিীপ, স্কোরিীপ, িৃশত্ত, পুরস্কার  পদ্ক প্রিতজ ে;
(চ) গনিষণা কােজক্রনমর ধরে শেধজারণ;
(ছ) শডনলামা িা সাটিজশেনকট প্রদ্াে;
(জ) শিক্ষাদ্ােকারী কতৃজ পক্ষ শেধজারণ;
(ঝ) শিক্ষাক্রম  পাঠেসূচী শেধজারণ;
(ঞ) শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক  কমজকতজ াগনণর পদ্িী, ক্ষমতা, কতজ িে  কনমজর িতজ ািেী শেধজারণ;
(ট) শিেশিদ্োেনয়র কতৃজ পনক্ষর গঠে, ক্ষমতা  কােজািেী শেধজারণ;
(ঠ) আেশস্ঘটিউট  েোেে প্রশতষ্ঠাে এিং উহানদ্র রক্ষণানিক্ষণ;
(ড) প্রশতশেশধ শেিজাচে পদ্ধশত শেধজারণ;
(ঢ) শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারী শেনয়াগ, পনদ্ান্নশত  ছাাঁটাআ সংক্রান্ত পদ্ধশত

শেধজারণ;
(ণ) শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক, কমজকতজ া  েোেে কমজচারীর কেোণানথজ িসর িাতা, সগাষ্ঠী
িীমা, কেোণ  িশিষেত্ তহশিে গঠে;
(ত) শিক্ষক  গনিষনকর পদ্ সৃশি, শিনোপ িা সামশয়কিানি স্থশগতকরণ সংক্রান্ত শিধাে
শেধজারণ;
(থ) েূতে শিিাগ িা আন্পটিটিউট প্রশতষ্ঠা, সামশয়কিানি স্থশগতকরণ, শিনোপ সাধে এিং শিক্ষা
 গনিষণার সুনোগ সৃশির শিধাে শেধজারণ;
(দ্) একানডশমক কাউশন্পনের েক্ষে  উনেিে শেধজারণ;
(ধ) ডক্টনরট শডগ্রীর জেে শথশসনসর শিষয় শেধজারণ;
(ে) েুষনদ্র গঠে, ক্ষমতা  কােজািেী শেধজারণ;
(প) িাছাআ সিানডজর গঠে  কােজািেী শেধজারণ;
(ে) স্দাতক, স্দাতনকাত্তর  েোেে পাঠেক্রনম িশতজ  পরীক্ষা সংক্রান্ত শিধাে প্রণয়ে;
(ি) কশমটি গঠে সংক্রান্ত শিধাে প্রণয়ে;
(ি) সরশজস্ঘারিু ক্ত গ্রাজুনয়টনদ্র সরশজস্ঘার সংরক্ষণ; এিং
(ম) এআ অআনের ধীে সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি িা হআনত পানর এআরূপ েোেে শিষয়৷

সংবিবধ প্রণয়ন

৩৬৷ (১) এআ ধারায় িশণজত পদ্ধশতনত শসশিনকট সংশিশধ প্রণয়ে, সংনিাধে িা িাশতে কশরনত
পাশরনি৷
(২) তেশসনে িশণজত সংশিশধ শিেশিদ্োেনয়র প্রথম সংশিশধ হআনি৷
(৩) শসশিনকট কতৃজ ক প্রণীত সকে সংশিশধ েুনমাদ্নের জেে চোনন্পেনরর শেকট সপি কশরনত
হআনি৷
(৪) চোনন্পের কতৃজ ক েুনমাশদ্ত ো হআনে শসশিনকট এর প্রস্তাশিত সকাে সংশিশধ নিধ হআনি ো৷

বিশ্ববিদ্যালয় বিবধ

৩৭৷ এআ অআে  সংশিশধর শিধাে সানপনক্ষ, শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেম্নিশণজত সকে িা সে
সকাে শিষয় সম্পনকজ শিধাে করা োআনি, েথা:(ক) িাআস চোনন্পেনরর ক্ষমতা  দ্াশয়ত্ব শেধজারণ;
(খ) সেজানরর ক্ষমতা  দ্াশয়ত্ব শেধজারণ;
(গ) শিেশিদ্োেনয়র ছাে-িশতজ এিং তাহানদ্র তাশেকািু শক্ত;

(ঘ) শিেশিদ্োেনয়র শডগ্রী, শডনলামা িা সাটিজশেনকট সকানসজর শিক্ষাক্রম  পাঠেসূচী প্রণয়ে;
(ঙ) শিেশিদ্োেনয়র শডগ্রী, শডনলামা িা সাটিজশেনকট সকানসজর পরীক্ষায় ংিগ্রহণ এিং শডগ্রী,
সাটিজশেনকট  শডনলামা পায়ার সোগেতার িতজ ািেী শেধজারণ;
(চ) শিক্ষাদ্াে, টিউনটাশরয়াে ক্লাস, গনিষণাগার  কমজশিশির পশরচােোর পদ্ধশত শেরূপণ;
(ছ) শিেশিদ্োেনয়র ছােনদ্র িসিানসর িতজ ািেী এিং তাহানদ্র অচরণ  িৃঙ্খো;
(জ) শিেশিদ্োেনয়র পাঠক্রম এিং শিেশিদ্োেনয়র পরীক্ষা, শডগ্রী, সাটিজশেনকট  শডনলামায়
িশতজ র জেে অদ্ায়নোগে শেস শেধজারণ;
(ঝ) শিেশিদ্োেনয়র শিশিন্ন স্থায়ী কশমটি গঠে  উহানদ্র ক্ষমতা  দ্াশয়ত্ব শেধজারণ;
(ঞ) শিক্ষাদ্াে  পরীক্ষা পশরচােো পদ্ধশত শেধজারণ;
(ট) শিেশিদ্োেনয়র েুষদ্ গঠেসহ উহানদ্র ক্ষমতা  দ্াশয়ত্ব শেধজারণ;
(ঠ) সেনোশিপ, স্কোরশিপ িা িৃশত্ত, পুরস্কার  পদ্ক প্রিতজ ে;
(ড) শিেশিদ্োেনয়র শিশিন্ন সংস্থা গঠে  উহার ক্ষমতা, দ্াশয়ত্ব  কতজ িে শেধজারণ; এিং
(ঢ) এআ অআে িা সংশিশধর ধীে শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি থিা হআনত পানর
এআরূপ েোেে শিষয়৷

বিশ্ববিদ্যালয় বিবধ
প্রণয়ন

৩৮৷ শসশিনকট, মঞ্জুরী কশমিনের সুপাশরিক্রনম এিং চোনন্পেনরর েুনমাদ্েক্রনম,
শিেশিদ্োেয় শিশধ প্রণয়ে কশরনি:তনি িতজ থানক সে, শেম্নিশণজত শিষনয় একানডশমক কাউশন্পনের সুপাশরি িেতীত শিেশিদ্োেনয়র
শিশধ প্রণয়ে করা োআনি ো, েথা:(ক) শিক্ষা শিিাগ প্রশতষ্ঠা;
(খ) শিেশিদ্োেনয় ছােনদ্র সরশজনস্গিে;
(গ) েোেে শিেশিদ্োেয়  শিক্ষা প্রশতষ্ঠাে কতৃজ ক পশরচাশেত পরীক্ষাসমূনহর সমতা;
(ঘ) পরীক্ষা পশরচােো;
(ঙ) সেনোিীপ  িৃশত্ত প্রিতজ ে;
(চ) শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক প্রদ্ত্ত সকে শডগ্রী, শডনলামা  সাটিজশেনকনটর জেে পাঠেসূচী প্রণয়ে 
পাঠেক্রম শেধজারণ;
(ছ) শিেশিদ্োেনয় ছাে িশতজ এিং তাহানদ্র তাশেকািু শক্ত; এিং
(জ) শিেশিদ্োেনয়র শডগ্রী, শডনলামা িা সাটিজশেনকট সকানসজ িশতজ , উহার শিশিন্ন পরীক্ষায় ংি
গ্রহনণর এিং উহার শডগ্রী, সাটিজশেনকট  শডনলামা পায়ার সোগেতার িতজ ািেী৷

প্রবিধান

৩৯৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র কতৃজ পক্ষ এিং েোেে সংস্থাসমূহ শেম্নিশণজত উনেনিে এআ অআে,
সংশিশধ  শিেশিদ্োেয় শিশধর সশহত সঙ্গশতপূণজ প্রশিধাে প্রণয়ে কশরনত পাশরনি, েথা:(ক) উহানদ্র শেজ শেজ সিায় েুসরণীয় কােজশিশধ প্রণয়ে এিং সকারাম গঠনের জেে
প্রনয়াজেীয় সদ্সে সংখো শেধজারণ করা;
(খ) এআ অআে, সংশিশধ িা শিেশিদ্োেয় শিশধ সমাতানিক প্রশিধাে দ্বারা শেধজারণনোগে সকে
শিষনয়র উপর প্রশিধাে প্রণয়ে; এিং
(গ) সকিেমাে উক্ত কতৃজ পক্ষসমূনহর সশহত সংশিি, থচ এআ অআে, সংশিশধ িা শিেশিদ্োেয়
শিশধনত শিধৃত হয় োআ এআরূপ েোেে শিষয় সম্পনকজ প্রশিধাে প্রণয়ে৷
(২) শিেশিদ্োেনয়র প্রনতেক কতৃজ পক্ষ িা সংস্থা উহার সিার তাশরখ এিং আহার শিনিচে শিষয়
সম্পনকজ উক্ত কতৃজ পনক্ষর িা সংস্থার সদ্সেগণনক সোটিি প্রদ্াে এিং সিার কােজশিিরণীর সরকডজ
সংরক্ষণ সম্পনকজ প্রশিধাে প্রণয়ে কশরনি৷
(৩) শসশিনকট এআ অআনের ধীে প্রণীত সকাে প্রশিধাে তত্কতৃজ ক শেধজাশরত প্রকানর সংনিাধে
িা িাশতে করার শেনদ্জ ি শদ্নত পাশরনি এিং উক্ত শেনদ্জ ি পােনে সংশিি কতৃজ পক্ষ িাধে থাশকসি:
তনি িতজ থানক সে, শিেশিদ্োেনয়র সকাে কতৃজ পক্ষ িা সংস্থা েুরূপ শেনদ্জ নি সন্তুি হআনে
শিষয়টি সম্পনকজ চোনন্পেনরর শেকট অপীে কশরনত পাশরনি এিং অপীনের উপর চোনন্পের প্রদ্ত্ত
শসদ্ধান্তআ চূ ড়ান্ত হআনি৷

বিশ্ববিদ্যালত্রয়
ছাে িবিজ

৪০৷ (১) এআ অআে এিং সংশিশধর শিধাে সানপনক্ষ, শিেশিদ্োেনয়র স্দাতক, স্দাতনকাত্তর 
েোেে পাঠেক্রনম ছাে িশতজ একানডশমক কাউশন্পে কতৃজ ক এতদ্ুনেনিে শেেুক্ত িশতজ কশমটি
কতৃজ ক প্রণীত শিশধ দ্বারা পশরচাশেত হআনি৷
(২) সকাে ছাে িাংোনদ্নির সকাে মাধেশমক  উচ্চ মাধেশমক শিক্ষা সিানডজর শকংিা িাংোনদ্নি
অপাততঃ িেিত্ সকাে অআনের ধীনে সকাে উচ্চ মাধেশমক পরীক্ষায় শকংিা সংশিশধ দ্বারা
সমমানের িশেয়া স্বীকৃ ত েে সকাে পরীক্ষায় উত্তীণজ ো হআয়া থাশকনে শকংিা শিনদ্নির স্বীকৃ ত
শিক্ষা প্রশতষ্ঠাে িা সংস্থা কতৃজ ক েুশষ্ঠত সমমানের িা পেজানয়র পরীক্ষায় উত্তীণজ ো হআয়া
থাশকনে এিং শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেধজাশরত েোেে সোগেতা ো থাশকনে উক্ত ছাে
শিেশিদ্োেনয়র স্দাতক সকানসজর সকাে পাঠেক্রনম িশতজ র সোগে হআনিে ো৷
(৩) সে সকে িতজ াধীনে শিেশিদ্োেনয়র শডগ্রী, শডনলামা, সাটিজশেনকট  স্দাতনকাত্তর পাঠেক্রনম
ছাে িশতজ করা হআনি তাহা সংশিশধ  শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি৷
(৪) সকাে পাঠেক্রনম শডগ্রীর জেে িশতজ র উনেনিে শিেশিদ্োেয়, উহার শিধাে দ্বারা শেধজাশরত
পদ্ধশতনত েে সকাে শিেশিদ্োেয় িা স্বীকৃ ত সংস্থা কতৃজ ক প্রদ্ত্ত শডগ্রীনক তত্কতৃজ ক প্রদ্ত্ত সকাে
শডগ্রীর সমমানের িশেয়া স্বীকৃ শত দ্াে কশরনত পাশরনি থিা স্বীকৃ ত সকাে শিেশিদ্োেয় িা
সিানডজর মাধেশমক  উচ্চ মাধেশমক পরীক্ষা িেতীত েে সকাে পরীক্ষানক উচ্চ মাধেশমক
পরীক্ষার সমমানের িশেয়া স্বীকৃ শত দ্াে কশরনত পাশরনি৷
(৫) িশতজ র সময় প্রদ্ত্ত শমথো তনথের শিশত্তনত সকাে ছাে-ছােীনক শিেশিদ্োেনয় িশতজ করা হআনে

এিং পরিতীনত উহা প্রমাশণত হআনে িশতজ িাশতেনোগে হআনি৷
(৬) সকাে ছাে নেশতক স্খেনের দ্ানয় উপেুক্ত অদ্ােত কতৃজ ক সদ্াষী সািেস্ত হআনে তাহার িশতজ
িাশতেনোগে হআনি৷

বিক্ষার মাধযম

৪১৷ শিক্ষার মাধেম শহসানি িিেআ িাংো িাষার পািাপাশি আংনরজী িাষা িেিহার কশরনত
হআনি৷

রীক্ষা

৪২৷ (১) িাআস-চোনন্পেনরর শেয়ন্ত্রণাধীনে পরীক্ষা শেয়ন্ত্রক পরীক্ষা পশরচােোর জেে োিতীয়
িেিস্থা গ্রহণ কশরনিে৷
(২) একানডশমক কাউশন্পে পরীক্ষা কশমটিসমূহ শেনয়াগ কশরনি এিং উহানদ্র গঠে, ক্ষমতা 
কােজািেী শিেশিদ্োেয় শিশধ দ্বারা শেধজাশরত হআনি৷
(৩) সকাে পরীক্ষার িোপানর সকাে পরীক্ষক সকাে কারনণ দ্াশয়ত্ব পােনে সমথজ হআনে িাআসচোনন্পেনরর শেনদ্জ নি তাাঁহার স্থনে েে একজে পরীক্ষকনক শেনয়াগ সদ্য়া োআনি৷

রীক্ষা দ্ধবি

৪৩৷ (১) শিেশিদ্োেনয় সসশমস্ঘার  শেধজাশরত সংখেক সকাসজ একক (credit-hours) পদ্ধশতনত
পরীক্ষা গ্রহণ করা হআনি৷
(২) সম্পূণজ পাঠেসূচী কনয়কটি সসশমস্ঘানর শিিাশজত হআনি এিং শডগ্রী, স্দাতনকাত্তর/শডনলামা
শিনিনষর জেে শেধজাশরত সংখেক সকাসজ একক (credit-hours) প্রাশপ্তর শিশত্তনত শডগ্রী োনি
সনিজাচ্চ সময় শেধজাশরত থাশকনি এিং প্রনতেক পাঠেক্রনমর সেে সমাশপ্ত এিং উহার উপর পরীক্ষা
গ্রহনণর পর পরীক্ষাথীনক সগ্রড/েম্বর প্রদ্াে করা হআনি৷
(৩) সকে সসশমস্ঘার পরীক্ষায় প্রাপ্ত সগ্রড/েম্বনরর সোগেনের শিশত্তনত পরীক্ষাথীনক শডগ্রী প্রদ্াে
করা হআনি৷
(৪) শিেশিদ্োেনয়র সকাে শিিানগ প্রদ্ত্ত প্রশতটি সকাসজ, োহা শিেশিদ্োেনয়র সকাে শডগ্রী প্রদ্ানের
জেে শেধজাশরত পাঠেক্রনমর ংিশিনিষ, উহা পরীক্ষনণর জেে শেেুক্ত পরীক্ষকগনণর একজে
িিেআ শিেশিদ্োেনয়র িশহরাগত হআনিে৷

চাকুরীর িিজািলী

৪৪৷ (১) শিেশিদ্োেনয়র প্রনতেক শিক্ষক  কমজকতজ া শেশখত চু শক্তর শিশত্তনত শেেুক্ত হআনিে এিং
চু শক্তটি শিেশিদ্োেনয়র সরশজষ্ট্রানরর শেকট গশচ্ছত থাশকনি এিং সংশিি শিক্ষক িা কমজকতজ ানক
উহার একটি েুশেশপ প্রদ্াে করা হআনি৷
(২) শিেশিদ্োেনয়র সকে শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারী সকে সময় সততা  কতজ িেপরায়ণতার
সশহত কতজ িে পােে কশরনিে এিং পদ্ সংক্রান্ত দ্াশয়ত্ব পােনে েোয়পরায়ণ  শেরনপক্ষ হআনিে৷
(৩) শেনয়ানগর িতজ ািেীনত স্পিিানি শিন্নরূপ শকছু উনিখ ো থাশকনে শিেশিদ্োেনয়র প্রনতেক
শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারী শিেশিদ্োেনয়র সািজক্ষশণক শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারীরূনপ গণে

হআনিে৷
(৪) সকাে শিক্ষক, কমজকতজ া িা কমজচারী সকাে রাজনেশতক সংগঠনের সদ্সে হআনত পাশরনিে ো৷
(৫) শিেশিদ্োেনয়র সকাে সিতেনিাগী শিক্ষক, কমজকতজ া িা কমজচারী সংসদ্-সদ্সে শহসানি
থিা স্থােীয় সরকানরর সকাে পনদ্ শেিজাশচত হআিার জেে প্রাথী হআনত চাশহনে শতশে তাহার
মনোেয়েপে দ্াশখনের পূনিজ শিেশিদ্োেনয়র চাকুরী হআনত আস্তো শদ্নিে৷
(৬) শিেশিদ্োেনয়র সকাে সিতেনিাগী শিক্ষক িা কমজকতজ ানক তাহার কতজ নিে িনহো,
সদ্াচরণ, নেশতক স্খেে িা দ্ক্ষতার কারনণ সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত পদ্ধশতনত চাকুরী হআনত
পসারণ িা পদ্চু েত করা থিা েে সকাে প্রকার িাশস্ত প্রদ্াে করা োআনি:
তনি িতজ থানক সে, তাহার শিরুনদ্ধ অেীত শিনোগ সম্পনকজ সকাে তদ্ন্ত কশমটি কতৃজ ক তদ্ন্ত
েুশষ্ঠত ো হয়া পেজন্ত এিং তাহানক িেশক্তগতিানি িা সকাে প্রশতশেশধর মাধেনম অত্মপক্ষ
সমথজনের সুনোগ ো শদ্য়া চাকুরী হআনত পসারণ িা পদ্চু েত করা োআনি ো৷

িাবষজ ক প্রবিত্রিদ্ন

৪৫৷ শিেশিদ্োেনয়র িাশষজক প্রশতনিদ্ে শসশিনকনটর শেনদ্জ ি েুসানর প্রস্তুত কশরনত হআনি এিং
পরিতী শিক্ষা িত্সর অরনম্ভর শেি শদ্নের মনধে িা তত্পূনিজ উহা মঞ্জুরী কশমিনের মাধেনম
সরকানরর শেকট সপি কশরনত হআনি৷

িাবষজ ক বহসাি

৪৬৷ (১) শিেশিদ্োেয় েথােথিানি উহার শহসাি রক্ষণ কশরনি এিং শহসানির িাশষজক শিিরণী
প্রস্তুত কশরনি৷
(২) শিেশিদ্োেনয়র িাশষজক শহসাি-শেরীক্ষার জেে িাআস-চোনন্পের িাংোনদ্নির মহা শহসাি
শেরীক্ষক  শেয়ন্ত্রক-এর সশহত পরামিজক্রনম চাটজাডজ একাউনন্টন্ট শেনয়াগ কশরনিে৷
(৩) উপ-ধারা (২) এর ধীে শেেুক্ত চাটজাডজ একাউনন্টন্ট উক্ত উপ-ধারায় উশিশখত মহা শহসাি
শেরীক্ষক  শেয়ন্ত্রক কতৃজ ক শেধজাশরত পন্থা  পশরশধনত শহসাি-শেরীক্ষা কশরনিে৷
(৪) মহা শহসাি শেরীক্ষক  শেয়ন্ত্রক স্বতন্ত্রিানি শহসাি শেরীক্ষা কশরিার শধকার সংরক্ষণ
কশরনিে৷

কিৃজ ত্রক্ষর সদ্সয
হওয়ার ক্ষক্ষত্রে
বিবধনত্রষধ

৪৭৷ সকাে িেশক্ত শিেশিদ্োেয় িা আেশস্ঘটিউনটর সকাে পনদ্ শধশষ্ঠত থাকার িা শিেশিদ্োেয়
িা সকাে আেশস্ঘটিউনটর সকাে কতৃজ পক্ষ িা েে সকাে সংস্থার সদ্সে হয়ার িা থাশকিার সোগে
হআনিে ো েশদ্ শতশে(ক) প্রকৃ শতস্থ িা েে সকাে সুস্থজশেত কারনণ ২ (দ্ুআ) িত্সনরর শধককাে তাাঁহার দ্াশয়ত্ব
পােনে ক্ষম হে;
(খ) অশথজকিানি সদ্উশেয়া সঘাশষত হআিার পর দ্ায় হআনত িোহশত োি ো কশরয়া থানকে;
(গ) নেশতক স্খেেজশেত পরানধ অদ্ােত কতৃজ ক সদ্াষী সািেস্থ হে; এিং

(ঘ) শসশিনকনটর শিনিষ েুমশত িেশতনরনক শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক পশরচাশেত সকাে পরীক্ষার
পাঠক্রম শহসানি শেধজাশরত সকাে িআ, তাহা স্বশেশখত সহাক িা সম্পাশদ্ত সহাক, এর প্রকািো,
সংগ্রহ িা সরিরাহকারী সকাে প্রশতষ্ঠানে ংিীদ্ার শহসানি িা েে সকাে প্রকানর অশথজক স্বানথজ
জশড়ত থানকে:
তনি িতজ থানক সে, সংিয়  শিনরানধর সক্ষনে এআ ধারা সমাতানিক নোগে শক ো তাহা
চোনন্পের সািেস্ত কশরনিে এিং এআ িোপানর তাাঁহার শসদ্ধান্তআ চূ ড়ান্ত হআনি৷

বিশ্ববিদ্যালয়
কিৃজ ক্ষ িা সংস্থা
গঠন সম্পত্রকজ
বিত্ররাধ

৪৮৷ এআ অআে, সংশিশধ িা শিেশিদ্োেয় শিশধনত এতদ্সম্পশকজ ত শিশধর িতজ মানে, সকাে
িেশক্তর শিেশিদ্োেনয়র সকাে কতৃজ পক্ষ িা েে সকাে সংস্থার সদ্সে হয়ার শধকার সম্পশকজ ত
সকাে প্রশ্ন উত্থাশপত হআনে উহা মঞ্জুরী কশমিনের সুপাশরিক্রনম চোনন্পেনরর শেকট সপ্রশরত হআনি
এিং এআ িোপানর তাাঁহার শসদ্ধান্তআ চূ ড়ান্ত হআনি৷

কবমটি গঠন

৪৯৷ এআ অআে িা সংশিশধ দ্বারা সকাে কতৃজ পক্ষনক কশমটি গঠনের ক্ষমতা প্রদ্াে করা হআনে উক্ত
কশমটি, শিন্নরূপ সকাে শিধাে ো থাশকনে, উক্ত কতৃজ পক্ষ কতৃজ ক শস্থরকৃ ত উহার সদ্সে এিং
প্রনয়াজেনিানধ েোেে িেশক্ত সমন্বনয় গঠিত হআনি; তনি, তাহা শসশিনকট কতৃজ ক েুনমাশদ্ত
হআনত হআনি৷

আকবিক সৃি িূনয
দ্ ূরণ

৫০৷ শিেশিদ্োেনয়র সকাে কতৃজ পক্ষ, আেশস্ঘটিউট িা েে সকাে সংস্থার পদ্াশধকার িনে সদ্সে
েে এআ রকম সকাে সদ্নসের পনদ্ অকশিক িূেেতা সৃশি হআনে সে িেশক্ত িা কতৃজ পক্ষ উক্ত
সদ্সেনক শেেুক্ত, শেিজাশচত িা মনোেীত কশরয়াশছনেে সসআ িেশক্ত িা কতৃজ পক্ষ েতিীঘ্র সম্ভি উক্ত
িূেে পদ্ পূরণ কশরনিে এিং সে িেশক্ত এআ প্রকার িূেে পনদ্ শেেুক্ত, শেিজাশচত িা মনোেীত
হআনিে শতশে োাঁহার স্থোশিশষক্ত হআয়ানছে, তাাঁহার সমাপ্ত কােজকানের জেে উক্ত কতৃজ পক্ষ িা
সংস্থার সদ্সে পনদ্ িহাে থাশকনিে৷

আইত্রনর প্রাধানয

৫১৷ অপাততঃ িেিত্ েে সকাে অআনে োহা শকছু আ থাকুক ো সকে, এআ অআনের শিধাোিেী
কােজকর হআনি৷

এখবিয়ার

৫২৷ এআ অআে দ্বারা আহার ধীে শপজত সমুদ্য় ক্ষমতা শিেশিদ্োেয় শেজ শেজ সক্ষনে প্রনয়াগ
কশরনি৷

বিিবকজি বিষত্রয়
চযাত্রেলত্ররর
বসদ্ধান্ত

৫৩৷ এআ অআে িা সংশিশধনত শিনিষিানি শিধৃত হয় োআ এআরূপ সকাে শিষনয় িা চু শক্ত সম্পনকজ
শিেশিদ্োেয় এিং উহার সকাে শিক্ষক িা কমজকতজ ার মনধে শিনরাধ সদ্খা শদ্নে শিনরাধটি উক্ত
শিক্ষক িা কমজকতজ ার শেশখত েুনরাধক্রনম িাআস-চোনন্পের কতৃজ ক চোনন্পেনরর শেকট শসদ্ধানন্তর
জেে সপ্ররণ করা হআনি এিং এআ শিষনয় চোনন্পেনরর শসদ্ধান্তআ চূ ড়ান্ত হআনি৷

অিসর িািা ও
িবিষয িহবিল

৫৪৷ সংশিশধ দ্বারা শেধজাশরত পদ্ধশত এিং িতজ ািেী সানপনক্ষ, শিেশিদ্োেয় উহার শিক্ষক,
কমজকতজ া  েোেে কমজচারীনদ্র কেোণানথজ সেআরূপ সমীচীে মনে কশরনি সসআরূপ িসর
িাতা, সগাষ্ঠী িীমা, কেোণ তহশিে িা িশিষে তহশিে গঠে থিা অেুনতাশষক িা গ্রাচু েআটি
প্রদ্ানের িেিস্থা কশরনত পাশরনি এিং তাহা শসশিনকট কতৃজ ক েুনমাশদ্ত হআনত হআনি৷

সংবিবধিদ্ধ মঞ্জুরী

৫৫৷ এআ অআনের উনেিে পূরণকনল্প, শিেশিদ্োেয় তার প্রনয়াজে েুসানর সিৌত-িকাঠানমা
উন্নয়ে  সম্প্রসারনণর জেে সরকার কতৃজ ক শেধজাশরত থজ প্রাপ্ত হআনি৷

Act No. XVI of
1920 সহ সরকারী
জগন্নাথ কত্রলজএর বিত্রলা,
ইিযাবদ্

৫৬৷ (১) The Jagannath College Act, 1920 (Act XVI of 1920) এতদ্দ্বারা রশহত করা
হআে এিং উক্তরূপ রশহতকরনণর সংনগ সংনগ সরকারী জগন্নাথ কনেজ শিেুপ্ত হআনি৷

(২) সরকারী জগন্নাথ কনেজ, তঃপর শিেুপ্ত কনেজ িশেয়া উশিশখত, শিেুপ্ত হআিার সনঙ্গ সনঙ্গ-

(ক) শিেুপ্ত কনেনজর সকে স্থাির  স্থাির সম্পশত্ত, েগদ্  িোংনক গশচ্ছত থজ এিং েোেে
সকে দ্াশি, শধকার, দ্ায়-সদ্ো  ঋণ শিেশিদ্োেনয়র সম্পদ্, শধকার, ক্ষমতা, কতৃজ ত্ব,
সুশিধা, সম্পশত্ত, থজ, দ্ািী, শধকার, দ্ায়-সদ্ো  ঋণ িশেয়া গণে হআনি৷ তনি শিেুপ্ত কনেনজর
সকে স্থাির  স্থাির সম্পশত্ত, েগদ্  িোংনক গশচ্ছত থজ  সম্পনদ্র পশরসংখোেপে
(Inventory) প্রস্তুত কশরনত হআনি;

(খ) শিেুপ্ত কনেনজর িাস্তিায়োধীে উন্নয়ে প্রকল্প  দ্াশয়ত্ব শিেশিদ্োেনয়র িাস্তিায়োধীে
উন্নয়ে প্রকল্প  দ্াশয়ত্ব শহসানি গণে হআনি;

(গ) শিেুপ্ত কনেনজর সকে তহশিে শিেশিদ্োেনয়র তহশিে িশেয়া গণে হআনি;

(ঘ) জাতীয় শিেশিদ্োেনয়র সশহত শিেুপ্ত কনেনজর শধিু শক্ত িাশতে হআনি এিং এআ অআনের
ধীনে শিেুপ্ত কনেনজর শিষয়-সম্পশত্ত, শিক্ষক, কমজচারী িা ছাে সম্পনকজ এআ অআে েুোয়ী
গৃহীত িেিস্থার সক্ষনে জাতীয় শিেশিদ্োেনয়র সকাে এখশতয়ার থাশকনি ো;

(ঙ) শিেুপ্ত কনেনজ এআ অআে প্রিতজ নের পূিজ হআনত ধেয়েরত ছাে-ছােীগণ এআ অআনের ধীনে
শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক শেধজাশরত শিষনয় শিেশিদ্োেনয়র ছাে িশেয়া গণে হআনিে এিং চেমাে
সকাসজ সমাপ্ত ো হয়া পেজন্ত শিেুপ্ত কনেসজর ছাে-ছােীগণ শিেশিদ্োেনয়র ছাে-ছােী শহসানি
শিনিশচত হআনিে এিং তাাঁহানদ্র সক্ষনে জাতীয় শিেশিদ্োেনয়র সরশজনস্গিে েম্বর এিং
অেুষংশগক শেয়মািেী অর প্রনোজে হআনি ো, তনি সকাে ছাে-ছােী আচ্ছা কশরনে জাতীয়
শিেশিদ্োেয় কতৃজ ক প্রদ্ত্ত সরশজনস্গিে েম্বর িহাে রাশখয়া জাতীয় শিেশিদ্োেনয়র

এখশতয়ারিু ক্ত েে সকাে শিক্ষা প্রশতষ্ঠানে িশতজ র সুনোগ পাআনিে;

(চ) এআ অআনের শিধাে েুোয়ী শিেশিদ্োেনয়র িাআস-চোনন্পের শেনয়াগ ো হয়া পেজন্ত শিেুপ্ত
কনেনজর ধেক্ষ  প্রকল্প পশরচােক, িাআস-চোনন্পেনরর দ্াশয়ত্ব পােে কশরনিে; এিং

(ছ) শিেুপ্ত কনেনজর ধেক্ষ  উপাধেক্ষসহ েোেে শিক্ষক, কমজকতজ া  কমজচারীর চাকুরী
তাত্ক্ষশণকিানি শিক্ষা মন্ত্রণােনয় েেস্ত হআনি:

তনি পুেরানদ্ি ো সদ্য়া পেজন্ত তাাঁহানদ্র শিক্ষা জীিনের সকাে স্তনর তৃ তীয় সেণী ো থাশকনে
েশধক ৫ (পাাঁচ) িত্সর পেজন্ত তাাঁহারা সপ্রষনণ শিেশিদ্োেনয় কমজরত থাশকনত পাশরনিে৷

(৩) এআ অআনের েোেে ধারায় োহা শকছু আ থাকুক ো সকে,

(ক) শিেুপ্ত কনেনজর শিক্ষক  কমজকতজ াগণ স্বয়ংশক্রয়িানি শিেশিদ্োেনয়র শিক্ষক শকংিা
কমজকতজ া শহসানি অত্তীিূ ত হআনিে ো;

তনি তাহারা সোগেতা থাকা সানপনক্ষ তাহানদ্র িয়স শিশথে  সিতে সংরক্ষণসহ
শিেশিদ্োেনয়র শেনয়ানগর জেে প্রাথী হআনত পাশরনিে;

(খ) শিেুপ্ত কনেনজর কমজচারীগণ আচ্ছা কশরনে দ্ীঘজনময়াদ্ী সপ্রষণ শকংিা অত্মীকরনণর মাধেনম
শিেশিদ্োেনয়র কমজচারী শহসানি িহাে থাশকনত পাশরনিে:

তনি িতজ থানক সে, এআরূপ সপ্রষণ শকংিা অত্মীকরণ পদ্ধশত শিেশিদ্োেনয়র সংশিশধ দ্বারা
শেধজাশরত হআনি;

(গ) শিেুপ্ত কনেনজর-

() সকাে শিক্ষনকর শিক্ষা জীিনের সকাে পেজানয় তৃ তীয় সেণী থাশকনে শতশে শিেশিদ্োেনয়
শিক্ষকতা কশরিার সোগে হআনিে ো;

(অ) সকাে শিক্ষনকর স্দাতক িা স্দাতনকাত্তর পেজানয় প্রথম সেণী ো থাশকনে শতশে শিেশিদ্োেনয়
শিক্ষকতা কশরিার সোগে হআনিে ো:

তনি িতজ থানক সে, উপ-ধারা (২)(ছ) এ উশিশখত সপ্রষনণ শেনয়াশজত শিক্ষনকর সক্ষনে আহা প্রনোজে
হআনি ো:

অনরা িতজ থানক সে, সকাে শিক্ষনকর শপএআচশড, এমশেে িা েুরূপ সকাে শডগ্রী থাশকনে তাহার
সক্ষনে এআ শিধাে প্রনোজে হআনি ো৷

অসুবিধা দ্ূরীকরণ

৫৭৷ শিেশিদ্োেনয়র কােজািেী সম্পাদ্নের সক্ষনে থিা উহার সকাে কতৃজ পনক্ষর প্রথম নিঠনকর
িোপানর িা এআ অআনের শিধাোিােী প্রথম কােজকর করার শিষনয় সকাে সুশিধা সদ্খা শদ্নে,
শিেশিদ্োেনয়র সকে কতৃজ পক্ষ গঠিত হআিার পূনিজ সে সকাে সমনয় উক্ত সুশিধা দ্ূরীকরনণর
জেে সমীচীে িা প্রনয়াজেীয় িশেয়া চোনন্পেনরর শেকট প্রতীয়মাে হআনে শতশে অনদ্ি দ্বারা এআ
অআে এিং সংশিশধর সনঙ্গ েতদ্ূর সম্ভি সঙ্গশত রক্ষা কশরয়া সে সকাে পনদ্ শেনয়াগ দ্াে িা েে
সকাে িেিস্থা গ্রহণ কশরনত পাশরনিে এিং এআ প্রকার প্রনতেকটি অনদ্ি এআরূপ কােজকর হআনি
সেে উক্ত শেনয়াগদ্াে  িেিস্থা গ্রহণ এআ অআনের শিধাে েুসানর করা হআয়ানছ৷

১ "রাষ্ট্রপশত" িব্দটি "সরকার প্রধাে" িব্দগুশের পশরিনতজ জগন্নাথ শিেশিদ্োেয় (সংনিাধে) অআে, ২০০৯ (২০০৯ সনের
৫০ েং অআে) এর ২ ধারািনে প্রশতস্থাশপত।
২ দ্ো (ক) জগন্নাথ শিেশিদ্োেয় (সংনিাধে) অআে, ২০১২ এর ২ ধারািনে প্রশতস্থাশপত।
৩ উপ-ধারা (৪) জগন্নাথ শিেশিদ্োেয় (সংনিাধে) অআে, ২০১২ এর ৩ ধারািনে প্রশতস্থাশপত।
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