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চ�鿈�াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে똜�স িব��িবদ�ালয় আইন, ২০০৬
( ২০০৬ সেনর ৩০ নং আইন )
[১৬ জুলাই ২০০৬]
�ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে똜�র িবিভ㐋� ��ে滎� অ鿈�সরমান িবে��র সােথ স㏈�িত র�া ও সমতা অজ�ন এবং
জাতীয় পয�ােয় উ�িশ�া ও গেবষণার 녈�েযাগ সৃি�, আধুিনক ��ানচচ�া এবং এই সাইে똜�র সিহত স嚠�ক�যু㆘�
আ��ষি㏈�ক িবষেয় িশ�াদান, গেবষণা কায� পিরচালনা, 滎�যুি㆘� উ㑙�াবন ও হ玚�া嚠�েরর উে⍝�㍛� চ�鿈�াম সরকারী
�ভেটিরনাির কেলজেক উ㐋�ীত ও 嚠�পা嚠�র㔛�েম চ�鿈�াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে똜�স িব��িবদ�ালয় নােম
একিট িব��িবদ�ালয় 憖�াপনকে␈� িবধান 滎�ণয়েনর লে�� 滎�ণীত আইন
�যেহতু �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে똜�র িবিভ㐋� ��ে滎� অ鿈�সরমান িবে��র সােথ স㏈�িত র�া ও সমতা অজ�ন এবং
জাতীয় পয�ােয় উ�িশ�া ও গেবষণার 녈�েযাগ সৃি�, আধুিনক ��ানচচ�া এবং এই সাইে똜�র সিহত স嚠�ক�যু㆘� আ��ষি㏈�ক
িবষেয় িশ�াদান, গেবষণা কায� পিরচালনা, 滎�যুি㆘� উ㑙�াবন ও হ玚�া嚠�েরর উে⍝�㍛� চ�鿈�াম সরকারী �ভেটিরনাির
কেলজেক উ㐋�ীত ও 嚠�পা嚠�র㔛�েম চ�鿈�াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে똜�স িব��িবদ�ালয় নােম একিট িব��িবদ�ালয়
憖�াপন করা সমীচীন ও 滎�েয়াজনীয়;
�সেহতু এত獚��ারা িন瀛�嚠�প আইন করা হইলঃ-

সংি�↛� িশেরানাম,
滎�বত�ন ও
滎�েযাজ�তা

১৷ (১) এই আইন চ�鿈�াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে똜�স িব��িবদ�ালয় আইন, ২০০৬
নােম অিভিহত হইেব৷
(২) সরকার, সরকাির �গেজেট 滎���াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই
আইন কায�কর হইেব৷
(৩) ইহা িব��িবদ�ালেয়র অিধভু㆘� ইনি�িটউট, উ� িশ�া গেবষণা 滎�িত㇋�ান ও কেলেজর
��ে滎� 滎�েযাজ� হইেব৷

সং��া

২৷ িবষয় বা 滎�সে㏈�র পিরপ��ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন(ক) “অ��ষদ” অথ� িব��িবদ�ালেয়র অ��ষদ;
(খ) “অথ� কিমিট” অথ� িব��িবদ�ালয় অথ� কিমিট;
(গ) “ইনি�িটউট” অথ� িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক �ীকৃত বা 憖�ািপত �কান ইনি�িটউট;
(ঘ) “একােডিমক কাউি똜�ল” অথ� িব��িবদ�ালেয়র একােডিমক কাউি똜�ল;
(ঙ) “এিনম�াল এ�ড লাইভ�ক” অথ� গৃহপািলত 滎�াণী, হাঁস-মুরগী, ম↛�ꍀ�, ব� ও 玚��পায়ী
滎�াণীসমূহ;
(চ) “কতৃ�প�” অথ� ধারা ১৭এ উি꺜�িখত �কান কতৃ�প�;
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(ছ) “কিমিট” অথ� িব��িবদ�ালেয়র কিমিট
(জ) “কম�কত�া” অথ� িব��িবদ�ালেয়র কম�কত�া;
(ঝ) “কম�চারী” অথ� িব��িবদ�ালেয়র কম�চারী;
(ঞ) “�কাষাধ��” অথ� িব��িবদ�ালেয়র �কাষাধ��;
(ট) “গেবষণা 滎�িত㇋�ান” অথ� িব��িবদ�ালেয়র গেবষণা 滎�িত㇋�ান;
(ঠ) “চ�াে똜�লর” অথ� িব��িবদ�ালেয়র চ�াে똜�লর;
(ড) “ছা滎�” অথ� িব��িবদ�ালেয়র িনয়িমত িশ�াকায�㔛�েম ভিত�কৃত �কান ছা滎� বা ছা滎�ী;
(ঢ) “戉�াি�েবাড�” অথ� িব��িবদ�ালেয়র 戉�াি�েবাড�;
(ণ) “ডরিমটরী” অথ� িব��িবদ�ালেয়র ক�া嚠�ােস অিববািহত িশ�কেদর অ憖�ায়ী আবাস;
(ত) “ডীন” অথ� িব��িবদ�ালেয়র অ��ষেদর ডীন;
(থ) “িনধ�ািরত” অথ� সংিবিধ, িব��িবদ�ালয় িবধান বা 滎�িবধান �ারা িনধ�ািরত;
(দ) “滎�嚠�র” অথ� িব��িবদ�ালেয়র 滎�嚠�র;
(ধ) “滎�েভা�” অথ� �কান হেলর 滎�ধান;
(ন) “পিরচালক” অথ� ইনি�িটেটর পিরচালক ও ধারা ৮ এ উি꺜�িখত �কান পিরচালক;
(প) “পরী�া িনয়せ�ক” অথ� িব��িবদ�ালেয়র পরী�া িনয়せ�ক;
(ফ) “ফাম�” অথ� িব��িবদ�ালেয়র ফাম�;
(ব) “িবভাগ” অথ� িব��িবদ�ালেয়র �কান িবভাগ;
(ভ) “িবভাগীয় 滎�ধান” অথ� িবভােগর 滎�ধান;
(ম) “িব��িবদ�ালয়” অথ� ধারা ৩ এর অধীন 憖�ািপত চ�鿈�াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল
সাইে똜�স িব��িবদ�ালয়;
(য) “ভাইস-চ�াে똜�লর” অথ� িব��িবদ�ালেয়র ভাইস-চ�াে똜�লর;
(র) “�ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাই똜�” অথ� �ভেটিরনাির �মিডিসন, সাজ�ারী, �কৗিলত嚠� ও
滎�জনন সং㔛�া嚠� িচিক↛�সা, প�র খাদ�, বাস憖�ান, পুি�, ব�ব憖�াপনা, প� �রাগ এবং প� হেত
মা��েষর সং㔛�ামনেযাগ� �রাগ 滎�িতেরাধসহ খামার, ব� জীবজ鿊�, পাখী, মাছসহ সকল
জীেবর �া憖�� ও �াথ� র�াকারী িশ�া ও গেবষণা;
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(ল) “�ভেটিরনািরয়ান” অথ� ড嚠�র �ভেটিরনাির �মিডিসন (িডিভএম)/ িব, িভএসিস এ�ড এ
এইচ িড鿈�ীধারী অথবা সমমােনর িড鿈�ধারী এবং বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি똜�ল কতৃ�ক
�রিজে㒙�শন滎�া↛� 滎�াকিটশনার;
(শ) “�ভেটিরনাির িꆊ�িনকস” অথ� িব��িবদ�ালেয়র �ভেটিরনাির িꆊ�িনকস;
(ষ) “ম�ুরী কিমশন” অথ� University Grants Commi-ssion of Bangladesh
Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973) এর অধীন গিঠত University Grants
Commission of Bangladesh;
(স) “�রিজ㒙�ার” অথ� িব��িবদ�ালেয়র �রিজ㒙�ার;
(হ) “িশ�ক” অথ� িব��িবদ�ালেয়র অধ�াপক, সহেযাগী অধ�াপক, সহকারী অধ�াপক বা
滎�ভাষক এবং িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক িশ�ক িহসােব �ীকৃত অ� �কান ব�ি㆘�;
(ড়) “িসি�ডেকট” অথ� িব��িবদ�ালেয়র িসি�ডেকট;
(ঢ়) “সংিবিধ, িবধান ও 滎�িবধান” অথ� যথা㔛�েম এই আইেনর 滎�ণীত সংিবিধ, িবধান ও
滎�িবধান;
(য়) “সং憖�া” অথ� িব��িবদ�ালেয়র �কান সং憖�া; এবং
(ত্) “হল” অথ� িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�েদর সংঘব넙� জীবন এবং সহিশ�া㔛�িমক িশ�াদােনর
জ� িব��িবদ�ালেয়র ব�ব憖�াপনা ও র�ণােব�ণাধীন ছা滎�াবাস৷

িব��িবদ�ালয়

৩৷ (১) এই আইেনর িবধান অ��যায়ী “চ�鿈�াম সরকারী �ভেটিরনাির কেলজেক উ㐋�ীত ও
嚠�পা嚠�র কিরয়া উহার 憖�েল ও আি㏈�নায় চ�鿈�াম �ভেটিরনাির এিনম�াল সাইে똜�স
িব��িবদ�ালয়” (Chittagong Veterinary and Animal Sciences University) নােম
একিট িব��িবদ�ালয় 憖�ািপত হইেব৷
(২) িব��িবদ�ালেয়র চ�াে똜�লর, ভাইস-চ�াে똜�লর, �কাষাধ��, িসি�ডেকট ও একােডিমক
কাউি똜�েলর সকল সদꍀ� সম넛�েয় চ�鿈�াম �ভেটিরনাির িব��িবদ�ালয় গিঠত হইেব৷
(৩) িব��িবদ�ালয় একিট সংিবিধব넙� সং憖�া হইেব এবং ইহার 憖�ায়ী ধারাবািহকতা ও একিট
সাধারণ সীলেমাহর থািকেব এবং এই আইেনর িবধান সােপে�, ইহার 憖�াবর ও অ憖�াবর
সকল 滎�কার স嚠�ি� অজ�ন করার, অিধকাের রাখার এবং হ玚�া嚠�র করার �মতা থািকেব এবং
ইহা �ীয় নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব বা ইহার িব焝�ে넙� মামলা দােয়র করা যাইেব৷
(৪) িব��িবদ�ালেয়র উে⍝�㍛�(ক) িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত �ভেটিরনাির িচিক↛�সা ও প�িব��ােনর িবিভ㐋� শাখা ও
ফিলত িবষয়মূেহর উপর িশ�া 滎�দান;
(খ) �ভেটিরনাির িচিক↛�সা ও প� িব��ান-িশ�া ও গেবষণার উ㐋�য়ন ও উ↛�কষ�তা বৃি넙�;
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(গ) সংি滎�� সরকারী িবভাগ ও সহেযাগী 滎�িত㇋�ানসমূেহর সহেযািগতায় 鿈�ামীণ জনসাধারেণর
কল�ােণ এবং িশ␈� উ㐋�য়েন এই িব��ােনর স�সারণ৷

িব��িবদ�ালেয়র
�মতা

৪৷ এই আইন এবং ম�ুরী কিমশেনর িবধান সােপে�, িব��িবদ�ালেয়র িন瀛�বিণ�ত �মতা
থািকেব, যথাঃ(ক) িব��িবদ�ালয় অ��েমািদত িশ�াকায�㔛�ম অ��যায়ী 득�াতক, এমিফল/িপ,এইচ, িড ও
উ�তর 득�াতেকা�র পয�ােয় িশ�া 滎�দান, 滎�িশ�ণ, �ভেটিরনাির িচিক↛�সা, 滎�াণী খাদ� িব��ান
শাখায় গেবষণা পিরচালনা, ��ােনর উ↛�কষ� সাধন ও ��ান িবতরেণর ব�ব憖�া করা;
(খ) গেবষণাল�� উপা�, ফলাফল ও 滎�যুি㆘�গত তধ�ািদ িনয়িমত স�সারণ িশ�ার মাধ�েম
滎�চার;
(গ) িব��িবদ�ালেয়র িবিধব넙� আইন অ��সাের পরী�া 鿈�হণ ও মূল�ায়ন;
(ঘ) িব��িবদ�ালেয়র অ��েমািদত িবিধব넙� আইেনর আওতায় �ভেটিরনাির িচিক↛�সা ও প�
িব��ান শাখায় িড鿈�ী, িডে煛�ামা এবং অ�া� একেডিমক সাফেল�র �ীকৃিত / সনদ 滎�দান;
(ঙ) িব��িবদ�ালেয়র অ��েমািদত কাঠােমা অ��যায়ী �ভেটিরনাির িচিক↛�সা ও প� িব��ান
িশ�া, গেবষণা, 滎�শাসিনক এবং স�সারণ িশ�ার লে�� 滎�েয়াজন অ��যায়ী পদ সৃি� ও
িনেয়াগ 滎�দান;
(চ) িব��িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত িলিখত আইন অ��যায়ী ছা滎�, িশ�ক ও কম�কত�ােদর জ�
�ফেলাশীপ, �লারশীপ, িবেশষ কৃিত�, িশ�া ও গেবষণার উে꺜�খেযাগ� অবদান সােপে�
�ীকৃিত ও পুর�ােরর জ� মেনানয়ন ও িবতরণ;
(ছ) িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�, িশ�ক, কম�কত�া, কম�চারীেদর আবািসক ও অ�া� 녈�িবধািদ সৃি�
ও সংি滎�� ব�ব憖�াপনা;
(জ) িব��িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত িনয়ম অ��যায়ী ছা滎�াবাস ও ছা滎�ীিনবােস অব憖�ানরত ছা滎�ছা滎�ীেদর �া憖�� ও কল�াণ সহেযাগী িডিসে煛�নাির িনয়মকা��ন 滎�ণয়ন ও বা�ায়ন;
(ঝ) িবভাগ এবং ইনি�িটউেট িশ�াদােনর জ� পাঠ�㔛�ম িনধ�ারণ করা;
(ঞ) িবভাগ, অ��ষদ, কেলজ, ইনি�িটউেটর মেধ� সম넛�য় সাধন করা;
(ট) িব��িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত পাঠ㔛�েম অধ�য়ন স嚠�㐋� কিরয়ােছন এবং সংিবিধর শত�া��যায়ী
গেবষণা কাজ স嚠�㐋� কিরয়ােছন এমন ব�ি㆘�েদর পরী�া 鿈�হণ করা এবং ফলাফেলর িভি�েত
িড鿈�ী ও অ�া� একােডিমক স녙�ান 滎�দান করা;
(ঠ) সংিবিধেত িবধৃত প넙�িতেত স녙�ানসূচক িড鿈�ী বা অ� �কান স녙�ান 滎�দান করা;
(ড) অ��ষদ, িবভাগ বা ইনি�িটউেটর ছা滎� নেহন এমন ব�ি㆘�েদরেক িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক
িনধ�ািরত সািট�িফেকট কেলজ ও িডে煛�ামা 滎�দােনর উে⍝�ে㍛� ব㆘�ৃতামালা ও িশ�ার ব�ব憖�া
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করা এবং সংিবিধর শত� অ��যায়ী িডে煛�ামা বা সািট�িফেকট 滎�দান করা;
(ঢ) িব��িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশেনর অ��মিত㔛�েম িব嚠�뒛�িবদ�ালেয়র 滎�েয়াজেন ত↛�কতৃ�ক
িনধ�ািরত প��ায় �দেশ-িবেদেশ অ�া� িব��িবদ�ালয় ও সংি滎�� কতৃ�পে�র সিহত সহেযািগতা
ও �যৗথ গেবষণা কম�সূচী 鿈�হণ করা;
(ণ) িব��িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশেনর অ��েমাদন㔛�েম িব��িবদ�ালেয়র 滎�েয়াজেন সকল পদ সৃি�
করা এবং সি滎�� িসেলকশন কিমিট কতৃ�ক 녈�পািরশকৃত ব�ি㆘�গণেক �সই সকল পেদ িনেয়াগ
滎�দান করা;
(ত) িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�েদর বসবােসর জ� হল 憖�াপন করা, উহার র�ণােব�েণর ব�ব憖�া ও
পিরদশ�ন করােনা;
(থ) �মধার �ীকৃিত 滎�দােনর উে⍝�ে㍛� সংিবিধ, িবধান ও 滎�িবধান অ��যায়ী �ফেলাশীপ,
�লারশীপ, পুর�ার ও পদক 滎�বত�ন এবং িবতরণ করা;
(দ) িশ�া ও গেবষণার উ㐋�য়েনর জ� একােডিমক যা�ঘর, পরী�াগার, কম�িশিবর, িবভাগ,
অ��ষদ, কেলজ এবং ইনি�িটউট 憖�াপন, র�ণােব�ণ ও পিরচালনা করা;
(ধ) িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�েদর ��নিতক শৃংখলা ত嚠�াবধান ও িনয়せ�ণ করা, সহিশ�া 㔛�িমক
কায�াবলীর উ㐋�িত বধ�ন এবং �াে憖��র উ↛�কষ� সাধেনর ব�ব憖�া করা;
(ন) ছা滎� এবং সকল �鿏�ণীর িনেয়াগকৃতেদর মেধ� শৃংখলা 滎�িত㇋�া করা ও বজায় রাখা এবং
তাহােদর আচরণ িবিধ 滎�ণয়ন ও কায�কর করা;
(প) িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত িফস দাবী ও আদায় করা;
(ফ) িব��িবদ�ালেয়র িশ�ার স�সারণ ও উ㐋�য়েনর জ� �কান �দশী ও িবেদশী ব�ি㆘� বা
滎�িত㇋�ােনর িনকট হইেত �কান অ��দান ও চাঁদা 鿈�হণ করা;
(ব) িব��িবদ�ালেয়র ল�� অজ�েনর জ� �কান চুি㆘�েত আব넙� হওয়া, চুি㆘� বা玚�বায়ন করা,
চুি㆘�র শত� পিরবত�ন করা অথবা চুি㆘� বািতল করা;
(ভ) িশ�া ও গেবষণার উ㐋�িত ও অ鿈�গিতর জ� পু玚�ক ও জান�াল 滎�কাশ করা;
(ম) িব��িবদ�ালেয়র অভী� ল�� অজ�ন ও বা玚�বায়নকে␈� 滎�েয়াজনীয় অ�া� কাজকম�
স嚠�াদন করা; এবং
(য) ম�ুরী কিমশেনর পূব�া��েমাদন সােপে� িব嚠�뒛�িবদ�ালেয়র িনকট উপযু㆘� বেল িবেবিচত �য
�কান 憖�ােন িশ�া, গেবষণা ও বিহরা㏈�ন কায�㔛�ম পিরচালনার জ� 녈�িবধামত অ� �ক焛�,
কায�ালয়, কেলজ বা ইনি�িটউট 憖�াপন করা৷

জািত-ধম� িনিব�েশেষ
সকেলর জ�

৫৷ �য �কান জািত, ধম�, বণ�, �গা滎� এবং �鿏�ণীর পু焝�ষ ও নারীর জ� িব��িবদ�ালয় উ닙�ু㆘�
থািকেব এবং ধম�, বণ�, �গা滎� এবং �鿏�ণীর কারেণ কাহারও 滎�িত �কান ��বষম� করা যাইেব না৷
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িব��িবদ�ালয় উ닙�ু㆘�

িব��িবদ�ালেয়র
িশ�াদান

৬৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র সকল �ীকৃত িশ�া ও গেবষণা িব��িবদ�ালয় অথবা ইনি�িটউট
কতৃ�ক পিরচািলত হইেব এবং পরী�াগার বা কম�িশিবেরর সকল ব㆘�ৃতা ও কম� ইহার অ嚠�ভু�㆘�
হইেব৷
(২) িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত প넙�িতেত িশ�কগণ িশ�াদান পিরচালনা করা
হইেব৷
(৩) িশ�াদােনর দািয়� �কা῝� কতৃ�পে�র উপর থািকেব তাহা সংিবিধ অ��যায়ী িনধ�ারণ করা
হইেব৷
(৪) িশ�া㔛�ম ও পাঠ�সূচী সংিবিধ এবং িব��িবদ�ালয় িবধান অ��যায়ী িনধ�ারণ করা হইেব৷

ম�ুরী কিমশেনর
দািয়�

৭৷ (১) ম�ুরী কিমশন এক বা একািধক ব�ি㆘� সম넛�েয় গিঠত কিমিট �ারা িব��িবদ�ালয় ও
উহার ভবন, হল, 鿈���াগার, পরী�াগার, যせ�পািত বা সহেযাগী 滎�িত㇋�ান এবং িব��িবদ�ালয়
কতৃ�ক পিরচািলত পরী�া, িশ�াদান ও অ�া� কায�㔛�ম পিরদশ�ন ও মূল�ায়ন করাইেত
পািরেব৷
(২) ম�ুরী কিমশন ত↛�কতৃ�ক অ��ি㇋�তব� 滎�েত�ক পিরদশ�ন বা মূল�ায়েনর অিভ滎�ায় স嚠�েক�
িব��িবদ�ালয়েক পূব�াে� অবিহত কিরেব এবং এই嚠�প পিরদশ�ন ও মূল�ায়েন িব��িবদ�ালেয়র
滎�িতিনধে�র অিধকার থািকেব৷
(৩) ম�ুরী কিমশন অ��嚠�প পিরদশ�ন বা মূল�ায়ন স嚠�েক� উহার অিভমত অবিহত কিরয়া,
ত↛�স嚠�েক� 滎�েয়াজনীয় ব�ব憖�া 鿈�হেণর জ�, িসি�ডেকটেক পরামশ� িদেব এবং িসি�ডেকট
ত↛�কতৃ�ক গৃহীত ব�ব憖�ার 滎�িতেবদন ম�ুরী কিমশেনর িনকট �滎�রণ কিরেব৷
(৪) িব��িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন কতৃ�ক িনধ�ািরত �রিজ�ার ও নিথপ滎� র�ণােব�ণ কিরেব
এবং কিমশেনর চািহদা অ��যায়ী পিরসংখ�ান, অ�িবধ 滎�িতেবদন ও তথ� সরবরাহ কিরেব৷
(৫) ম�ুরী কিমশন িশ�া ��ে滎� িব��িবদ�ালেয়র 滎�েয়াজন িন嚠�পণ কিরেব এবং উহার
িভি�েত 滎�েয়াজনীয় উ㐋�য়ন পিরক␈�না 鿈�হণ কিরেব৷
(৬) ম�ুরী কিমশন িব��িবদ�ালেয়র বােজট ও অ�া� আিথ�ক 滎�েয়াজন পরী�া কিরয়া
녈�পািরশসহ সরকােরর িনকট �滎�রণ কিরেব৷

িব��িবদ�ালেয়র
কম�কত�া

৮৷ িব��িবদ�ালেয়র িন瀛�বিণ�ত কম�কত�া থািকেবন, যথাঃ(ক) চ�াে똜�লর;
(খ) ভাইস-চ�াে똜�লর;
(গ) �কাষাধ��;
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(ঘ) অ��ষেদর ডীন;
(ঙ) ইনি�িটউেটর পিরচালক;
(চ) �রিজ㒙�ার;
(ছ) িবভাগীয় 滎�ধান;
(জ) 鿈���াগািরক;
(ঝ) 滎�েভা�;
(ঞ) হাউজ িটউটর;
(ট) পিরচালক (ছা滎� কল�াণ);
(ঠ) পিরচালক (গেবষণা ও স�সারণ);
(ড) পিরচালক (�ভেটিরনাির িꆊ�িনকস);
(ঢ) পিরচালক (শরীর চচ�া);
(ণ) পিরচালক (বিহরা㏈�ন কায�㔛�ম);
(ত) পিরচালক (ফাম�);
(থ) পিরচালক (অথ� ও িহসাব);
(দ) পিরচালক (পিরক␈�না ও উ㐋�য়ন);
(ধ) 滎�嚠�র
(ন) সহকারী 滎�嚠�র
(প) পরী�া িনয়せ�ক;
(ফ) 滎�ধান 滎�েকৗশলী;
(ব) 滎�ধান িচিক↛�সা কম�কত�া; এবং
(ভ) সংিবিধ �ারা িব��িবদ�ালেয়র কম�কত�া িহসােব �ঘািষত অ�া� কম�কত�া৷

চ�াে똜�লর

৯৷ (১) গণ滎�জাতせ�ী বাংলােদেশর রা嚠�পিত িব��িবদ�ালেয়র চ�াে똜�লর হইেবন৷

(২) চ�াে똜�লর
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(২) চ�াে똜�লর একােডিমক িড鿈�ী ও স녙�ানসূচক িড鿈�ী 滎�দােনর সমাবত�ন অ��㇋�ােন
সভাপিত� কিরেবনঃ
তেব শত� থােক �য, চ�াে똜�লর ই鿛�া কিরেল �কান সমাবত�ন অ��㇋�ােন সভাপিত� কিরবার
জ� অ� �কান ব�ি㆘�েক মেনানয়ন িদেত পািরেবন৷
(৩) চ�াে똜�লর এই আইন বা সংিবিধ �ারা অিপ�ত �মতার অিধকারী হইেবন৷
(৪) স녙�ানসূচক িড鿈�ী 滎�দােন 滎�িতিট 滎�玚�ােব চ�াে똜�লেরর অ��েমাদন থািকেত হইেব৷
(৫) চ�াে똜�লর িব��িবদ�ালেয়র �য �কান ঘটনার তদ嚠� করাইেত পািরেবন এবং তদ嚠�
滎�িতেবদন চ�াে똜�লর কতৃ�ক িসি�ডেকেট পাঠােনা হইেল িসি�ডেকট সংি滎�� িবষেয় 滎�েয়াজনীয়
পদে�প 鿈�হণ কিরেব এবং গৃহীত পদে�প স嚠�েক� চ�াে똜�লরেক অবিহত কিরেব৷
(৬) চ�াে똜�লেরর িনকট যিদ সে嚠�াষজনকভােব 滎�তীয়মান হয় �য, িব��িবদ�ালেয়র �াভািবক
কাজকম� �焝�তরভােব িবিⱈ�ত হওয়ার মত অ�াভািবক পিরি憖�িত িবরাজ কিরেতেছ, তাহা
হইেল িব��িবদ�ালেয়র �াভািবক কায�㔛�ম চালু রাখার �ােথ� 滎�েয়াজনীয় আেদশ ও িনেদ�শ
িদেত পািরেবন এবং অ��嚠�প আেদশ ও িনেদ�শ িব��িবদ�ালেয়র কতৃ�প�, িশ�ক, কম�কত�া ও
কম�চারীেদর জ� বাধ�তামূলক হইেব এবং ভাইস-চ�াে똜�লর উ㆘� আেদশ বা িনেদ�শ কায�কর
কিরেবন৷

ভাইস-চ�াে똜�লর
িনেয়াগ

১০৷ (১) চ�াে똜�লর িব��িবদ�ালয় পয�ােয় �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে똜�স সংি滎��
উ�িশ�া ও গেবষণার সিহত স嚠�ৃ㆘� �জ�㇋� িশ�ািবদেদর মধ� হইেত একজনেক ৪ (চার)
ব↛�সর �ময়ােদর জ� ভাইস-চ�াে똜�লর পেদ িনেয়াগ দান কিরেবনঃ
তেব শত� থােক �য, �কান ব�ি㆘� একািধ㔛�েম বা অ�ভােব ২ (�ই) �ময়ােদর �বশী
সময়কােলর জ� ভাইস-চ�াে똜�লর পেদ িনেয়াগ লােভর �যাগ� হইেবন না৷
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা��ক না �কন, ভাইস-চ�াে똜�লর চ�াে똜�লেরর
সে嚠�াষা��যায়ী �পেদ বহাল থািকেবন৷
(৩) ভাইস-চ�াে똜�লেরর পদ শূ� হইেল িকংবা ছুিট, অ��পি憖�িত, অ녈�憖�তা বা অ� �কান
কারেণ িতিন তাঁহার দািয়� পালেন অসমথ� হইেল, শূ� পেদ নব-িনযু㆘� ভাইস-চ�াে똜�লর
কায�ভার 鿈�হণ না করা পয�嚠� িকংবা ভাইস-চ�াে똜�লর পুনরায় �ীয় দািয়� পালেন সমথ� না
হওয়া পয�嚠� চ�াে똜�লেরর িভ㐋�嚠�প িস넙�া嚠� না থাকা সােপে� �কাষাধ��, ভাইস-চ�াে똜�লেরর
দািয়� পালন কিরেবন৷

ভাইস-চ�াে똜�লেরর
�মতা ও দািয়�

১১৷ (১) ভাইস-চ�াে똜�লর িব��িবদ�ালেয়র সাব��িণক 滎�ধান একােডিমক ও 滎�শাসিনক
িনব�াহী কম�কত�া হইেবন এবং পদািধকারবেল িসি�ডেকট, একােডিমক কাউি똜�ল, অথ� কিমিট
এবং পিরক␈�না ও উ㐋�য়ন কিমিটর �চয়ারম�ান থািকেবন৷
(২) ভাইস-চ�াে똜�লর তাঁহার দািয়� পালেন চ�াে똜�লেরর িনকট দায়ী থািকেবন৷
(৩) ভাইস-চ�াে똜�লর এই আইন, সংিবিধ এবং িব��িবদ�ালেয়র িবধােনর িবধানাবলী
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িব��玚�তার সিহত পালন কিরেবন এবং ত�ে⍝�ে㍛� 滎�েয়াজনীয় �মতা 滎�েয়াগ কিরেত
পািরেবন৷
(৪) ভাইস-চ�াে똜�লর িব��িবদ�ালেয়র �কান কতৃ�প� বা সং憖�ার সভায় উপি憖�ত থািকেত এবং
কায�াবলীেত অংশ鿈�হণ কিরেত পািরেবন, িক鿊� সংি滎�� কতৃ�প� বা সং憖�ার সদꍀ� না হইেল
উহােত তাঁহার �ভাট দােনর অিধকার থািকেব না৷
(৫) ভাইস-চ�াে똜�লর িব��িবদ�ালেয়র �য �কান অ��ষদ, ইনি�িটউট বা িবভাগ পিরদশ�ন
কিরেত পািরেবন৷
(৬) ভাইস-চ�াে똜�লর িসি�ডেকট, অথ� কিমিট, পিরক␈�না ও উ㐋�য়ন কিমিট এবং একােডিমক
কাউি똜�েলর িস넙�া嚠� বা玚�বায়েনর জ� কায�কর ব�ব憖�া 鿈�হণ কিরেবন৷
(৭) ভাইস-চ�াে똜�লর িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক, কম�কত�া, কম�চারী এবং িশ�াথ�ীেদর উপর
সাধারণ িনয়せ�ণ �মতা 滎�েয়াগ কিরেবন৷
(৮) ভাইস-চ�াে똜�লর িব��িবদ�ালেয়র একােডিমক, 滎�শাসিনক ও অথ�ৈনিতক শৃংখলা র�ার
জ� দায়ী থািকেবন৷
(৯) িব��িবদ�ালেয়র �কান কতৃ�প� বা সং憖�ার িস넙�াে嚠�র সিহত ভাইস-চ�াে똜�লর ঐকমত�
�পাষণ না কিরেল, িতিন তাঁহার ি�মত �পাষেণর কারণ িলিপব넙� কিরয়া িস넙�া嚠�িট সংি滎��
কতৃ�প� বা সং憖�ার িনকট পুনিব�েবচনার জ� �ফরত পাঠাইেত পািরেবন এবং যিদ উ㆘�
কতৃ�প� বা সং憖�া পুনিব�েবচনার পর ভাইস-চ�াে똜�লেরর সিহত ঐকমত� �পাষণ না কেরন,
তাহা হইেল িতিন িবষয়িট িস넙�াে嚠�র জ� চ�াে똜�লেরর িনকট �滎�রণ কিরেত পািরেবন এবং
এই ��ে滎� চ�াে똜�লেরর িস넙�া嚠�ই চূড়া嚠� হইেব৷
(১০) িব��িবদ�ালয় পিরচালনার ��ে滎� জ焝�রী পিরি憖�িতর উ㑙�ব হইেল এবং ভাইসচ�াে똜�লেরর িবেবচনায় ত↛�স嚠�েক� তা↛��িণক �কান ব�ব憖�া 鿈�হণ 滎�েয়াজনীয় িবেবিচত
হইেল িতিন �সই ব�ব憖�া 鿈�হণ কিরেত পািরেবন এবং �য কতৃ�প� বা সং憖�া সাধারণতঃ
িবষয়িট স嚠�েক� ব�ব憖�া 鿈�হণ কিরবার অিধকার滎�া↛� �সই কতৃ�প� বা সং憖�ােক, যথাশীゝ�
সㄚ�ব, ত↛�কতৃ�ক গৃহীত ব�ব憖�া অবিহত কিরেবন৷
(১১) িব��িবদ�ালয় অ��েমািদত বােজট বা玚�বায়েন ভাইস-চ�াে똜�লর সািব�ক দািয়� পালন
কিরেবন৷
(১২) ভাইস-চ�াে똜�লর তাঁহার িবেবচনায় 滎�েয়াজন মেন কিরেল তাঁহার �য �কান �মতা ও
দািয়�, িসি�ডেকেটর অ��েমাদন㔛�েম, িব��িবদ�ালেয়র �কান িশ�ক বা কম�কত�ােক অপ�ণ
কিরেত পিরেবন৷
(১৩) সংিবিধ, িব��িবদ�ালয় িবিধ ও 滎�িবধান �ারা িনধ�ািরত অ�া� �মতা, ভাইস-চ�াে똜�লর
滎�েয়াগ কিরেবন৷

�কাষাধ��

১২৷ (১) চ�াে똜�লর, ত↛�কতৃ�ক িনধ�ািরত শেত�, ৪ (চার) ব↛�সর �ময়ােদর জ� একজন
�কাষাধ�� িনযু㆘� কিরেবন এবং িতিন একজন অৈবতিনক কম�কত�া হইেবন, তেব িতিন
িব��িবদ�ালেয়র তহিবল হইেত চ�াে똜�লর কতৃ�ক িনধ�ািরত স녙�ানী 滎�াপ� হইেবন৷
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(২) �কাষাধ�� সংিবিধ ও িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত এবং ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক
滎�দ� �মতা 滎�েয়াগ এবং দািয়� পালন কিরেবন৷
(৩) ছুিট, অ녈�憖�তা বা অ� �কান কারেণ �কাষাধ�ে�র পদ সামিয়কভােব শূ� হইেল
িসি�ডেকট অিবলে� চ�াে똜�লরেক ত↛�স嚠�েক� অবিহত কিরেব এবং চ�াে똜�লর �কাষাধ�ে�র
কায�াবলী স嚠�াদেনর জ� �যই嚠�প ব�ব憖�া 鿈�হণ করা 滎�েয়াজন বিলয়া মেন কিরেবন �সই嚠�প
ব�ব憖�া 鿈�হণ কিরেবন৷
(৪) �কাষাধ�� িব��িবদ�ালেয়র তহিবেলর সািব�ক ত嚠�াবধান কিরেবন এবং িব��িবদ�ালেয়র
অথ� সং㔛�া嚠� নীিত স嚠�েক� ভাইস-চ�াে똜�লর, সংি滎�� কিমিট, ইনি�িটউট ও সংি滎�� সং憖�ােক
পরামশ� 滎�দান কিরেবন৷
(৫) �কাষাধ��, িসি�ডেকেটর িনয়せ�ণ সােপে�, িব��িবদ�ালেয়র স嚠�ি� ও িবিনেয়াগ
পিরচালনা কিরেবন এবং িতিন বািষ�ক বােজট ও িহসাব িববরণী �পশ কিরবার জ� উ㆘�
িসি�ডেকেটর িনকট দায়ী থািকেবন৷
(৬) �যই খােতর জ� অথ� ম�ুর বা বরা⍝� করা হইয়ােছ �সই খােতই �যন উহা ব�য় হয় তাহা
�দখার জ� �কাষাধ��, িসি�ডেকট 滎�দ� �মতা সােপে�, দায়ী থািকেবন৷
(৭) �কাষাধ�� সংিবিধ ও িব��িবদ�ালেয়র িবিধ �ারা িনধ�ািরত অ�া� �মতাও 滎�েয়াগ
কিরেবন৷
(৮) �কাষাধ�� সংিবিধ ও িবধান �ারা িনধ�ািরত অ�া� �মতাও 滎�েয়াগ কিরেবন৷

�রিজ㒙�ার

১৩৷ �রিজ㒙�ার িব��িবদ�ালেয়র আবািসক কম�কত�া হইেবন এবং িতিন(ক) িসি�ডেকট ও একােডিমক কাউি똜�েলর সিচব থািকেবন;
(খ) ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক তাঁহার �হফাজেত �玚� সকল �গাপনীয় 滎�িতেবদন,
িব��িবদ�ালেয়র সকল �রকড�প滎�, দিললপ滎� ও সাধারণ সীলেমাহর র�ণােব�ণ কিরেবন;
(গ) সংিবিধ অ��সাের �রিজ�াড� 鿈�াজুেয়টেদর িনেয় একিট �রিজ�ার র�ণােব�ণ কিরেবন;
(ঘ) িসি�ডেকট কতৃ�ক তাঁহার ত嚠�াবধােন অিপ�ত িব��িবদ�ালেয়র সকল স嚠�ি�র ত嚠�াবধায়ক
হইেবন;
(ঙ) সংিবিধ এবং িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত বা সময় সময় অিপ�ত বা ভাইসচ�াে똜�লর কতৃ�ক অিপ�ত অ�া� দািয়� পালন কিরেবন;
(চ) অ��ষেদর ডীনেদর সিহত তাঁহােদর পিরক␈�না, কম�সূচী বা িসিডউল স嚠�েক� সংেযাগ
র�া কিরেবন;
(ছ) িব��িবদ�ালেয়র পে� উহার অিফস সং㔛�া嚠� িচিঠপে滎�র আদান-滎�দান কিরেবন; এবং
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(জ) িব��িবদ�ালেয়র পে� অথ� সং㔛�া嚠� চুি㆘� ব�তীত অ�া� সকল চুি㆘�েত �া�র কিরেবন৷

পিরচালক (অথ� ও
িহসাব)

১৪৷ পিরচালক (অথ� ও িহসাব) বােজট ও িহসাব স嚠�িক�ত সকল িবষেয়র দািয়ে� থািকেবন
এবং িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত এবং ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক 滎�দ� অ�া� সকল
দািয়� পালন কিরেবন৷

পরী�া িনয়せ�ক

১৫৷ পরী�া িনয়せ�ক পরী�া পিরচালনার সিহত স嚠�িক�ত সকল িবষেয়র দািয়ে� থািকেবন
এবং িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত এবং ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক 滎�দ� অ�া� সকল
দািয়� পালন কিরেবন৷

অ�া� কম�কত�ার
িনেয়াগ, �মতা ও
দািয়�

১৬৷ িব��িবদ�ালেয়র �য সকল কম�কত�ার িনেয়াগ প넙�িত এবং দািয়� ও �মতা স嚠�েক� এই
আইেনর �কাথাও উে꺜�খ নাই, িসি�ডেকট সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত প넙�িতেত �সই সকল
কম�কত�ার িনেয়াগ প넙�িত এবং দািয়� ও �মতা িনধ�ারণ কিরেব৷

িব��িবদ�ালয়
কতৃ�প�

১৭৷ িব��িবদ�ালেয়র িন瀛�বিণ�ত কতৃ�প� থািকেব, যথাঃ(ক) িসি�ডেকট;
(খ) একােডিমক কাউি똜�ল;
(গ) অ��ষদ;
(ঘ) একােডিমক কিমিট;
(ঙ) অথ� কিমিট;
(চ) পিরক␈�না, উ㐋�য়ন ও ওয়াক�স কিমিট;
(ছ) িসেলকশন কিমিট;
(জ) শৃংখলা কিমিট;
(ঝ) উ� িশ�া ও গেবষণা কিমিট; এবং
(ঞ) সংিবিধ �মাতােবক গিঠত অ�া� কতৃ�প�৷

িসি�ডেকট

১৮৷ (১) িন瀛�বিণ�ত সদꍀ�গেণর সম넛�েয় িসি�ডেকট গিঠত হইেব, যথাঃ(ক) ভাইস-চ�াে똜�লর িযিন উহার �চয়ারম�ানও হইেবন;
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(খ) �কাষাধ��;
(গ) িসি�ডেকট কতৃ�ক পালা㔛�েম মেনানীত �ইজন ডীন;
(ঘ) িসি�ডেকট কতৃ�ক পালা㔛�েম মেনানীত �ইজন পিরচালক;
(ঙ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত অ���ন অিতির㆘� সিচব বা যু嚠�-সিচব পদময�াদাস嚠�㐋� একজন
কম�কত�া;
(চ) সরকার কতৃ�ক মেনানীত �ভেটিরনাির িব��ান ও 滎�যুি㆘� িবষয়ক গেবষণা বা িশ␈�
滎�িত㇋�ান হইেত �ইজন 滎�িতিনিধ;
(ছ) িব��িবদ�ালেয়র ম�ুরী কিমশন কতৃ�ক মেনানীত একজন 滎�িতিনিধ;
(জ) চ�াে똜�লর কতৃ�ক মেনানীত িতনজন িবিশ� িশ�ািবদ যাঁহােদর মেধ� একজন বাংলােদশ
কৃিষ িব��িবদ�ালেয়র অধ�াপক পদময�াদার �ভেটিরনাির িশ�ািবদ এবং চ�鿈�াম
িব��িবদ�ালেয়র অধ�াপক পদময�াদার একজন িশ�ািবদ হইেবন;
(ঝ) মহাপিরচালক, প�স嚠�দ অিধদ↛�র, বাংলােদশ;
(ঞ) একােডিমক কাউি똜�ল কতৃ�ক িব��িবদ�ালেয়র অধ�াপকগেণর মধ� হইেত মেনানীত
�ইজন িশ�ািবদ; এবং
(ট) �রিজ㒙�ার, িযিন িসি�ডেকেটর সদꍀ�-সিচব হইেবন৷
(২) িসি�ডেকেট মেনানীত �কান সদꍀ� �ই ব↛�সর �ময়ােদ তাঁহার পেদ অিধি㇋�ত থািকেবনঃ
তেব শত� থােক �য, তাঁহার �ময়াদ �শষ হওয়া সে嚠�ও তাঁহার 憖�লািভিষ㆘� ব�ি㆘� কায�ভার 鿈�হণ
না করা পয�嚠� িতিন তাঁহার পেদ বহাল থািকেবনঃ
আেরা শত� থােক �য, �কান সদꍀ� �য পদ বা গেবষণা 滎�িত㇋�ান হইেত মেনানীত হইয়ািছেলন
িতিন যিদ �সই পদ বা 滎�িত㇋�ােন না থােকন তাহা হইেল িতিন িসি�ডেকেটর সদꍀ� পেদ
অিধি㇋�ত থািকেবন না৷

িসি�ডেকেটর সভা

১৯৷ (১) এই ধারার অ�া� িবধানাবলী সােপে� িসি�ডেকট উহার সভার কায�㔛�ম প넙�িত
িনধ�ারণ কিরেত পািরেব৷
(২) িসি�ডেকেটর সভা ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক িনধ�ািরত তািরখ, 憖�ান ও সমেয় অ��ি㇋�ত
হেইবঃ
তেব শত� থােক �য, 滎�িত ৩ (িতন) মােস িসি�ডেকেটর কমপে� একিট সভা অ��ি㇋�ত হইেব৷
(৩) ভাইস-চ�াে똜�লর যখনই উপযু㆘� মেন কিরেবন তখনই িসি�ডেকেটর িবেশষ সভা আ득�ান
কিরেত পািরেবন৷
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(৪) িব��িবদ�ালেয়র উ㑙�ুত জ焝�রী সমꍀ�া সমাধােন পদে�প �নয়ার জ� ভাইস-চ�াে똜�লর
িসি�ডেকেটর জ焝�রী সভা আ득�ান কিরেত পািরেবন৷

িসি�ডেকেটর �মতা
ও দািয়�

২০৷ (১) এই আইন ও ম�ুরী কিমশন আেদেশর িবধানাবলী সােপে� িসি�ডেকট
িব��িবদ�ালেয়র 滎�ধান িনব�াহী সং憖�া হইেব এবং ভাইস-চ�াে똜�লেরর উপর অিপ�ত �মতা
সােপে�, িব��িবদ�ালেয়র কায�াবলী, সং憖�াসমূহ এবং স嚠�ি�র উপর িসি�ডেকেটর সাধারণ
ব�ব憖�াপনা ও ত嚠�াবধােনর �মতা থািকেব; এবং িসি�ডেকট এই আইন, সংিবিধ, িবধান ও
滎�িবধােণর িবধানসমূহ যথাযথভােব পািলত হইেতেছ িক না ত↛�滎�িত ল�� রািখেব৷
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন 滎�েয়াগেযাগ� �মতার সামি鿈�কতা �ু둘�ন না কিরয়া িসি�ডেকট(ক) সংিবিধ সংেশাধন ও অ��েমাদন কিরেব;
(খ) বািষ�ক 滎�িতেবদন, বািষ�ক িহসাব ও বািষ�ক সㄚ�াব� ব�েয়র 滎�玚�াব িবেবচনা㔛�েম িস넙�া嚠�
鿈�হণ কিরেব;
(গ) িব��িবদ�ালেয়র স嚠�ি� অজ�ন ও তহিবল সং鿈�হ কিরেব, উহা অিধকাের রািখেব এবং
িনয়せ�ণ ও পিরচালনা কিরেব;
(ঘ) অথ�সং㔛�া嚠� িবষেয় অথ� কিমিটর পরামশ� িবেবচনা কিরেব;
(ঙ) িব��িবদ�ালেয়র সাধারণ সীলেমাহেরর আকার িনধ�ারণ এবং উহার �হফাজেতর ব�ব憖�া ও
ব�বহার প넙�িত িন嚠�পণ কিরেব;
(চ) সংি滎�� ব↛�সেরর জ� িব��িবদ�ালেয়র আিথ�ক চািহদার পূণ� িববরণ 滎�িত ব↛�সর ম�ুরী
কিমশেনর িনকট �পশ কিরেব এবং পূব�বত�ী ব↛�সের ম�ুরী কিমশন বিহভূ�ত উ↛�স হইেত
滎�া↛� অথ� স嚠�েদর িববরণও 滎�দান কিরেব;
(ছ) িবেশষ উে⍝�ে㍛� িব��িবদ�ালয়েক 滎�দ� �য �কান তহিবল পিরচালনা কিরেব;
(জ) এই আইন বা সংিবিধেত অ� �কান িবধান না থািকেল, িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক,
কম�কত�া ও অ�া� কম�চারী িনেয়াগ ও তাহােদর দািয়� ও চা��রীর শত�াবলী িনধ�ারণ
কিরেব;
(ঝ) িব��িবদ�ালেয়র পে� উইল, দান এবং অ�িবধভােব হ玚�া嚠�রকৃত 憖�াবর ও অ憖�াবর
স嚠�ি� 鿈�হণ কিরেব;
(ঞ) একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ㔛�েম, িব��িবদ�ালেয়র িনধ�ািরত পাঠ㔛�ম স嚠�㐋�
কিরয়ােছন এবং সংিবিধর শত�া��যায়ী গেবষণা কাজ স嚠�㐋� কিরয়ােছন এমন ব�ি㆘�েদর
পরী�া 鿈�হণ, পরী�ার ফলাফল 滎�কাশ এবং িড鿈�ী ও অ�া� একােডিমক স녙�ান 滎�দান
কিরেব;
(ট) এই আইেনর �ারা অিপ�ত �মতাবেল িব��িবদ�ালেয়র সিহত সংি滎�� সকল িবষয় িনয়せ�ণ,
ত嚠�াবধান ও িনধ�ারণ কিরেব;
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(ঠ) ইনি�িটউট, হল পিরদশ�েনর ব�ব憖�া কিরেব অথবা পিরদশ�েনর িনেদ�শ িদেব;
(ড) এই আইন ও সংিবিধর িবধান সােপে�, িব��িবদ�ালয় িবধান 滎�ণয়ন কিরেব;
(ঢ) সংিবিধ অ��সাের এবং একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ অ��যায়ী িব��িবদ�ালেয়র সকল
পদ সৃি�, িবেলাপ বা সামিয়কভােব 憖�িগত কিরেব;
(ণ) সংিবিধ অ��সাের এবং একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরল অ��যায়ী �কান িবভাগ বা
ইনি�িটউট 滎�িত㇋�া বা িবেলাপ বা সামিয়ক 憖�িগত কিরেব;
(ত) সংিবিধ অ��সাের এবং একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ অ��যায়ী �কান িবভাগ বা
ইনি�িটউট িবেলাপ বা সামিয়ক 憖�িগত কিরেব;
(থ) সংিবিধ অ��সাের এবং একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ অ��যায়ী �কান পি�ডত ব�ি㆘�েক
িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক嚠�েপ �ীকৃিত 滎�দান কিরেব;
(দ) 滎�িবধান �ারা িনধ�ািরত শত� সােপে� এবং ভাইস-চ�াে똜�লেরর 녈�পািরশ㔛�েম িবিভ㐋�
�鿏�ণীর কম�চারী িনেয়ােগর িবষেয় উহার �মতা �কান িনধ�ািরত পষ�দ, কিমিট, ব�ি㆘� বা
কতৃ�প�েক অপ�ণ কিরেব;
(ধ) একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ㔛�েম নূতন িশ�া ও 滎�িশ�ণ কায�㔛�ম, 滎�া鿈�সর
িশ�ােক焛� 憖�াপন, আ嚠�ঃিবভাগীয় এবং আ嚠�ঃ滎�ািত㇋�ািনক নূতন িশ�া ও গেবষণা কায�㔛�ম
চালু বা ব뎙� এবং পুরাতন কয�㔛�ম বিতল কিরত পিরেব;
(ন) এই আইন ও সংিবিধর িবধান সােপে� ভাইস-চ�াে똜�লর ব�তীত িব��িবদ�ালেয়র সকল
িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়াগ, তাঁহােদর দািয়� িনধ�ারণ ও চা��রীর শত�াবলী ি憖�র এবং
তাহাের �কান পদ 憖�ায়ীভাব শূ� হইেল �সই পদ পূরেণর ব�ব憖�া কিরেত হইেব;
(প) িব��িবদ�ালেয়র �কান িশ�ক অথবা �লারেক িশ�া, গেবষণা ও 滎�শাসিনক ��ে滎�
তাঁহার িবেশষ অবদােনর জ� �মধা ও মনীষার �ীকৃত িহসােব আিথ�কভােব পুর�ৃত কিরেত
পািরেব;
(ফ) ম�ুরী কিমশন হইেত 滎�া↛� ম�ুরী এবং িনজ� উ↛�স হইেত 滎�া↛� আেয়র সিহত সাম�ꍀ�
রািখয়া িব��িবদ�ালয়র বােজট িবেবচনা ও অ��েমাদন কিরেব;
(ব) সাধারণ বা িবেশষ উে⍝�ে㍛� িব��িবদ�ালয়েক 滎�দ� সকল তহিবল পিরচালনা কিরেব;
(ভ) সংিবিধ ও এই আইন �ারা ত↛�滎�িত অিপ�ত বা আেরািপত অ�া� �মতা 滎�েয়াগ এবং
দািয়� পালন কিরেব; এবং
(ম) িব��িবদ�ালেয়র এই嚠�প অ�া� �মতা 滎�েয়াগ কিরেব, যাহা এই আইেন বা সংিবিধর
অধীেন অ� �কান কতৃ�প�েক 滎�দ� নেহ৷

একােডিমক
২১৷ (১) িন瀛�বিণ�ত
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=946
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কাউি똜�ল

২১৷ (১) িন瀛�বিণ�ত সদꍀ�গেণর সম넛�েয় একােডিমক কাউি똜�ল গিঠত হইেব, যথাঃ(ক) ভাইস-চ�াে똜�লর, িযিন উহার সভাপিতও হইেবন;
(খ) �কাষাধ��;
(গ) সকল ডীন;
(ঘ) সকল িবভাগীয় 滎�ধান;
(ঙ) ইনি�িটউটসমূেহর পিরচালক;
(চ) পিরচালক (ছা滎� কল�াণ);
(ছ) পিরচালক (গেবষণা ও স�সারণ);
(জ) িব��িবদ�ালেয়র সকল অধ�াপক ও সহেযাগী অধ�াপক;
(ঝ) িব��িবদ�ালেয়র 鿈���াগািরক;
(ঞ) প�স嚠�দ অিধদ↛�েরর মহা-পিরচালক;
(ট) �滎�িসেড�ট, বাংলােদশ �ভেটিরনাির কাউি똜�ল;
(ঠ) িব��িবদ�ালেয়র সহকারী অধ�াপক ও 滎�ভাষকবৃ㏈� হইেত ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক
�জ�㇋�তার িভি�েত মেনানীত �ইজন সহকারী অধ�াপক ও একজন 滎�ভাষক;
(ড) চ�鿈�াম িব��িবদ�ালেয়র ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক মেনানীত উ㆘� িব��িবদ�ালেয়র একজন
অধ�াপক;
(ঢ) চ�াে똜�লর কতৃ�ক মেনানীত �ভেটিরনাির/প�স嚠�দ গেবষণা সং憖�া ও উ�তর িশ�ােকে焛�
কম�রত ২ (�ই) জন িবিশ� ব�ি㆘�;
(ণ) পরী�া িনয়せ�ক; এবং
(ত) �রিজ㒙�ার৷
(২) একােডিমক কাউি똜�েলর মেনানীত �কান সদꍀ� ৩ (িতন) ব↛�সর �ময়ােদর জ� উ㆘�
সদꍀ� পেদ অিধি㇋�ত থািকেবনঃ
তেব শত� থােক �য, তাঁহার �ময়াদ �শষ হওয়া সে嚠�ও তাঁহার 憖�লািভিষ㆘� ব�ি㆘� কায�ভার 鿈�হণ
না করা পয�嚠� িতিন তাঁহার পেদ বহাল থািকেবনঃ
আেরা শত� থােক �য, �কান সদꍀ� �য পদ বা গেবষণা 滎�িত㇋�ান হইেত মেনানীত হইয়ািছেলন
�সই পদ বা 滎�িত㇋�ােন িতিন যিদ না থােকন তাহা হইেল িতিন একােডিমক কাউি똜�েলর
সদꍀ� পেদও অিধি㇋�ত থািকেবন না৷
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একােডিমক
কাউি똜�েলর �মতা
ও দািয়�

২২৷ (১) একােডিমক কাউি똜�ল িব��িবদ�ালেয়র 滎�ধান িশ�া িবষয়ক সং憖�া হইেব এবং এই
আইন, সংিবিধ, িব��িবদ�ালয় িবধান সােপে�, িব��িবদ�ালেয়র সকল একােডিমক কায�㔛�েমর
ল�� ও উে⍝�㍛� িনধ�ারণ, একােডিমক বষ�সূচী ও ত↛�স嚠�িক�ত পিরক␈�না 滎�ণয়ন, িশ�া
滎�িশ�ণ ও পরী�ার মান িনধ�ারণ ও সংর�েণর জ� দায়ী থািকেব এবং এই সকল িবষেয়র
উপর উহার িনয়せ�ণ ও ত嚠�াবধান �মতা থািকেব৷
(২) একােডিমক কাউি똜�ল, এই আইন, সংিবিধ এবং ভাইস-চ�াে똜�লর ও িসি�ডেকেটর
�মতা সােপে�, িশ�াধারা ও পাঠ�㔛�ম এবং িশ�াদান, গেবষণা ও পরী�ার সিঠক মান
িনধ�ারেণর জ� 滎�িবধান 滎�ণয়ন কিরেত পািরেব৷
(৩) উপ-ধারা (১) এ উি꺜�িখত সামি鿈�ক �মতার আওতায় একােডিমক কাউি똜�েলর িন瀛�嚠�প
�মতাও অ嚠�ভু�㆘� হইেব, যথাঃ(ক) সািব�কভােব িশ�া সং㔛�া嚠� সকল িবষেয় িসি�ডেকটেক পরামশ�দান করা;
(খ) িশ�া সং㔛�া嚠� িবষেয় িবধান 滎�ণয়েনর জ� িসি�ডেকেটর িনকট 滎�玚�াব �পশ করা;
(গ) গেবষণায় িনেয়ািজত ব�ি㆘�েদর িনকট হইেত িরেপাট� তলব করা এবং ত↛�স嚠�েক�
িসি�ডেকেটর িনকট 녈�পািরশ করা;
(ঘ) িব��িবদ�ালেয়র িবভাগসমূহ এবং একােডিমক কিমিট গঠেনর জ� িসি�ডেকেটর িনকট
滎�玚�াব �পশ করা;
(ঙ) িব��িবদ�ালেয়র অধ�াপনা ও গেবষণার মান উ㐋�য়েনর ব�ব憖�া করা;
(চ) িসি�ডেকেটর অ��েমাদন সােপে� এবং অ��ষেদর 녈�পািরশ-㔛�েম, সকল পরী�ার 滎�িতিট
পে滎�র পাঠ�সূচী ও পাঠ㔛�ম এবং পঠন ও গেবষণার সীমােরখা িনধ�ারণ করাঃ
তেব শত� থােক �য, একােডিমক কাউি똜�ল �কবলমা滎� অ��ষেদর 녈�পািরশমালা 鿈�হণ,
পিরমাজ�ন, অ鿈�া덚� বা �ফরত 滎�দান কিরেত পািরেব এবং 滎�েয়াজনেবােধ পিরবত�ন, পিরবধ�ন
বা সংেশাধেনর জ� অ��ষেদর িনকট �ফরত পাঠাইেত পািরেব;
(ছ) িপ,এইচ, িড বা এম. িফল িড鿈�ীর �কান 滎�াথ�ী িথিসেসর জ� �কান 滎�玚�াব কিরেল
সংিবিধ (যিদ থােক) অ��সাের, ত↛�স嚠�েক� িস넙�া嚠� 滎�দান করা;
(জ) অ�া� িব��িবদ�ালেয়র পরী�া এই িব��িবদ�ালেয়র অ��嚠�প পরী�ার সমমানস嚠�㐋�
হইেল �সই嚠�প সমমানস嚠�㐋� িহসােব �ীকৃিত �দওয়া;
(ঝ) িব��িবদ�ালেয়র অধ�াপনা ও গেবষণার ��ে滎� নূতন �কান উ㐋�য়ন 滎�玚�ােবর উপর
িসি�ডেকটেক পরামশ� �দওয়া;
(ঞ) িব��িবদ�ালেয়র 鿈���াগার ব�বহার সং㔛�া嚠� 滎�িবধান 滎�ণয়ন এবং 鿈���াগার 녈�㇋�ু
পিরচালনার উে⍝�ে㍛� ব�ব憖�া 鿈�হণ করা;
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(ট) িব��িবদ�ালেয়র গেবষণা উ㐋�য়েনর 녈�পািরশ করা এবং ইহার িনকট �滎�িরত িশ�া সং㔛�া嚠�
অ�া� িবষেয় িসি�ডেকটেক পরামশ� দান করা;
(ঠ) নূতন অ��ষদ 滎�িত㇋�া এবং �কান অ��ষদ, গেবষণা 滎�িত㇋�ান ও যা�ঘের নূতন িবষয়
滎�বত�েনর জ� 滎�玚�াব িসি�ডেকেটর িবেবচনার জ� �পশ করা;
(ড) অধ�াপক, সহেযাগী অধ�াপক, সহকারী অধ�াপক, 滎�ভাষক, অ�া� িশ�ক বা
গেবষেকর পদ সৃি�, িবেলাপ বা সামিয়কভােব 憖�িগত রাখার 滎�玚�াব িবেবচনা করা এবং
ত↛�স嚠�েক� িসি�ডেকেটর িনকট 녈�পািরশ করা;
(ঢ) িড鿈�ী, সািট�িফেকট, িডে煛�ামা, বৃি�, �ফেলাশীপ, �লারশীপ, �াইেপ�ড, পুর�ার, পদক
ইত�ািদ 滎�দােনর উে⍝�ে㍛� িবধান 滎�ণয়ন এবং উপযু㆘� ব�ি㆘�েক তাহা 滎�দােনর জ�
িসি�ডেকেটর িনকট 녈�পািরশ করা;
(ণ) িশ�কেদর 滎�িশ�ণ ও কম�দ�তা বৃি넙� সং㔛�া嚠� নীিত িনধ�ারণ িবষেয় িসি�ডেকেটর িনকট
滎�玚�াব �পশ এবং 滎�িশ�ণ ও �ফেলাশীপ 滎�দােনর িবষেয় উেদ�াগ 鿈�হণ করা;
(ত) সংি滎�� কিমিটসমূেহর 녈�পািরশ㔛�েম �কাস� ও িসেলবাস িনধ�ারণ, 滎�েত�ক পরী�ার জ�
পরী�ক প�ােনল অ��েমাদন, গেবষণা িড鿈�ীর জ� গেবষণার 滎�িতিট িবষেয়র 滎�玚�াব
অ��েমাদন এবং এই嚠�প 滎�েত�ক িবষেয় পরী�া 鿈�হেণর জ� পরী�ক িনেয়াগ করা;
(থ) �কান ছা滎� বা পরী�াথ�ীেক �কান �কাস� মও��ফ (exemp-tion) িবষেয় িস넙�া嚠� 鿈�হণ
করা;
(দ) িব��িবদ�ালেয়র িবিভ㐋� িবভাগ ও অ��ষেদর �ণগত উ↛�কষ� বৃি넙� ও তাহা সংর�ণ করার
লে�� 滎�িবধান 滎�ণয়ন এবং �দশ-িবেদেশর অ�া� িব��িবদ�ালেয়র উ� িশ�া ও গেবষণা
滎�িত㇋�ােনর সিহত �যাগসূ滎� বা �যৗথ কায�㔛�ম 鿈�হণ করার িবষেয় িস넙�া嚠� 鿈�হণ করা; এবং
(ধ) িব��িবদ�ালেয়র িবিভ㐋� িবভােগ ছা滎� ভিত�র ব�ব憖�া 鿈�হণ করা, ভিত�র �যাগ�তা ও শত�াবলী
িনধ�ারণ এবং ত�ে⍝�ে㍛� পরী�া 鿈�হেণর ব�ব憖�া করা৷
(৪) একােডিমক কাউি똜�ল সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত এবং িসি�ডেকট কতৃ�ক 滎�দ� িশ�া িবষয়ক
অ�া� দািয়� পালন ও �মতা 滎�েয়াগ কিরেব৷

অ��ষদ

২৩৷ (১) একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ㔛�েম এবং িসি�ডেকেটর অ��েমাদন সােপে�
িনধ�ািরত িবষয়সমূেহর সম넛�েয় এক বা একািধক অ��ষদ গিঠত হইেব৷
(২) একােডিমক কাউি똜�েলর িনয়せ�ণ সােপে�, 滎�েত�ক অ��ষদ সংিবিধ ও িব��িবদ�ালয়
িবধান �ারা িনিদ�� িবভােগ িশ�াকায� ও গেবষণা পিরচালনার দািয়ে� থািকেব৷
(৩) অ��ষেদর গঠন, �মতা ও কায�াবলী, সংিবিধ ও িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত
হইেব৷
(৪) 滎�েত�ক অ��ষেদ একজন কিরয়া ডীন থািকেবন এবং িতিন ভাইস-চ�াে똜�লেরর িনয়せ�ণ ও
সাধারণ ত嚠�াবধান সােপে�, অ��ষদ স嚠�িকত� সংিবিধ, িব��িবদ�ালয় িবধান ও 滎�িবধান
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যথাযথভােব পালেনর জ� দায়ী থািকেবন৷
(৫) 滎�েত�ক অ��ষেদর অ嚠�গ�ত সকল িবভােগর মেধ� �জ�㇋�তার িভি�েত অধ�াপকেদর মেধ�
উ㆘� অ��ষেদর ডীন পদ আবিত�ত হইেব এবং িতিন ২ (�ই) ব↛�সর �ময়ােদ িসি�ডেকট কতৃ�ক
িনযু㆘� হইেবন৷

ইনি�িটউট

২৪৷ (১) িব��িবদ�ালয় 滎�েয়াজনেবােধ ম�ুরী কিমশেনর 녈�পািরেশর িভি�েত �焝��পূণ�
িবষেয় উ�তর িশ�া ও গেবষণার জ� সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত প넙�িতেত উহার অ㏈�ীভূত
ইনি�িটউট িহসােব এক বা একািধক ইনি�িটউট বা কেলজ ক�বাজার �জলাসহ �য �কান
�জলায় 憖�াপন কিরেত পািরেব৷
(২) 滎�িতিট ইনি�িটউট পিরচালনার জ� একজন পিরচালকসহ পৃথক �বাড� অব গভণ�রস
থািকেব যাহা সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷

িবভাগ

২৫৷ (১) িব��িবদ�ালেয় িশ�াদান করা হয় এমন একিট িবষেয়র সকল িশ�েকর সম넛�েয়
একিট িবভাগ গিঠত হইেব৷
(২) িবভাগীয় অধ�াপকেদর মধ� হইেত �জ�㇋�তার িভি�েত পালা㔛�েম ২ (�ই) ব↛�সেরর
�ময়ােদ ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক িবভাগীয় 滎�ধান িনযু㆘� হইেবন৷
(৩) যিদ �কান িবভােগ অধ�াপক না থােকন তাহা হইেল ভাইস-চ�াে똜�লর �জ�㇋�তার িভি�েত
৩ (িতন) জন সহেযাগী অধ�াপেকর মেধ� হইেত পালা㔛�েম একজনেক িবভাগীয় 滎�ধান
িনযু㆘� কিরেবনঃ
তেব শত� থােক �য, সহেযাগী অধ�াপেকর নীেচ �কান িশ�কেক িবভাগীয় 滎�ধান পেদ িনযু㆘�
করা যাইেব নাঃ
আরও শত� থােক �য, অ���ন সহেযাগী অধ�াপক পদময�াদার �কান িশ�ক �কান িবভােগ
কম�রত না থািকেল, সংি滎�� িবভােগর 滎�বীণতম িশ�কেক উহার 滎�ধান িহসােব িনযু㆘� করা
যাইেত পাের৷
ব�াখ�াঃ এই ধারার উে⍝�㍛�পূরণকে␈�, পদবী ও পদময�াদার িভি�েত �জ�㇋�তা িনধ�ারণ করা
হইেব এবং ২ (�ই) ব�ি㆘�র পদবী ও পদময�াদা সমান হইেল সমপেদ চা��রীকােলর দীঘ�তার
িভি�েত �জ�㇋�তা িনধ�ারণ করা হইেব৷
(৪) ডীেনর সাধারণ ত嚠�াবধােন িবভাগীয় 滎�ধান িবভােগর অ�া� সদꍀ�গেণর সহেযািগতায়
সংি滎�� িবভােগর কায� পিরক␈�না ও সম넛�য় সাধেনর জ� দায়ী থািকেবন৷
(৫) একােডিমক কাউি똜�ল এবং ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক সময় সময় 滎�দ� িনেদ�শ সােপে�,
িবভাগীয় 滎�ধান তাঁহার িবভােগ িশ�াদান ও গেবষণা সংগঠন ও পিরচালনার জ� দায়ী
থািকেবন৷
(৬) িবভাগীয় 滎�ধান সংিবিধ ও িব��িবদ�ালেয়র িবধান �ারা িনধ�ািরত �মতা 滎�েয়াগ ও দািয়�
পালন কিরেবন৷
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একােডিমক কিমিট

২৬৷ 滎�েত�ক িবভােগ সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত একােডিমক কিমিট থািকেব এবং িবভাগীয়
িশ�কগণেক একােডিমক কিমিটর িনকট জবাবিদিহতার আওতায় থািকেত হইেব৷

িব��িবদ�ালেয়র
তহিবল

২৭৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র একিট তহিবল থািকেব যাহার মেধ� িন瀛�বিণ�ত উ↛�স হইেত অথ�
জমা হইেব, যথাঃ(ক) সরকার ও িব��িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন হইেত 滎�া↛� বরা⍝� ও অ��দান;
(খ) ছা滎� ছা滎�ী কতৃ�ক 滎�দ� �বতন ও িবিভ㐋� িফস;
(গ) সােবক ছা滎�-ছা滎�ী কতৃ�ক 滎�দ� অ��দান;
(ঘ) 憖�ানীয় কতৃ�প�, অ� �কান 滎�িত㇋�ান, �কা嚠�ানী বা ব�ি㆘� কতৃ�ক 滎�দ� অ��দান;
(ঙ) ম�ুরী কিমশেনর অ��েমাদন সােপে� �কান িবেদশী ব�ি㆘�, 滎�িত㇋�ান হইেত 滎�া↛�
অ��দান;
(চ) িব��িবদ�ালেয়র িনজ� স嚠�ি� হইেত 滎�া↛� ও পিরচালন উ↛�সািরত আয়;
(ছ) 戉�া� তহিবল বা এনডাউেম�ট ফা�ড;
(জ) িব��িবদ�ালেয়র অ�া� উ↛�স হইেত 滎�া↛� আয়;
(ঝ) িব��িবদ�ালেয়র অথ� িবিনেয়াগ হইেত 滎�া↛� মুনাফা বা আয়; এবং
(ঞ) িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক গৃহীত ঋণ৷
(২) এই তহিবেলর অথ� িব��িবদ�ালেয়র নােম ত↛�কতৃ�ক অ��েমািদত �কান তফিসলী ব�াংেক
জমা রাখা হইেব এবং িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক 滎�িবধান অ��যায়ী িনধ�ািরত প넙�িতেত এই তহিবল
হইেত অথ� উঠােনা যাইেব৷
(৩) এই তহিবল হইেত িব��িবদ�ালেয়র 滎�েয়াজনীয় যাবতীয় ব�য়
(২) এই তহিবেলর অথ� িব��িবদ�ালেয়র নােম ত↛�কতৃ�ক অ��েমািদত �কান তফিসলী ব�াংেক
জমা রাখা হইেব এবং িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক 滎�িবধান অ��যায়ী িনধ�ািরত প넙�িতেত এই তহিবল
হইেত অথ� উঠােনা যাইেব৷
(৩) এই তহিবল হইেত িব��িবদ�ালেয়র 滎�েয়াজনীয় যাবতীয় ব�য় িনব�াহ করা হইেব৷
(৪) িব��িবদ�ালেয়র তহিবেলর অথ� িসি�ডেকট কতৃ�ক অ��েমািদত �কান খােত িবিনেয়াগ করা
যাইেব৷

২৮৷ (১) িন瀛�বিণ�ত
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=946
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অথ� কিমিট

২৮৷ (১) িন瀛�বিণ�ত সদꍀ� সম넛�েয় অথ� কিমিট গিঠত হইেব, যথাঃ(ক)

�কাষাধ��

- �চয়ারম�ান

(খ)

�রিজ㒙�ার

- সদꍀ�

(গ) ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক মেনানীত �জ�㇋�তার 㔛�মা��সাের - সদꍀ�
একজন ডীন
(ঘ) িব��িবদ�ালেয়র চা��রীেত িনেয়ািজত নেহন িসি�ডেকট - সদꍀ�
কতৃ�ক মেনানীত উহার একজন সদꍀ�
(ঙ) ম�ুরী কিমশন কতৃ�ক মেনানীত একজন 滎�িতিনিধ
(পিরচালক পদময�াদার িন瀛� নেহ)

- সদꍀ�

(চ)
সরকার কতৃ�ক মেনানীত একজন উপযু㆘� 滎�িতিনিধ
(উপ-সিচেবর িন瀛� নেহ)

- সদꍀ�

(ছ)

- সদꍀ�

(জ)

滎�ধান 滎�েকৗশলী
পিরচালক (অথ� ও িহসাব)

- সদꍀ�-সিচব৷

(২) অথ� কিমিটর �কান মেনানীত সদꍀ� ৩ (িতন) ব↛�সেরর �ময়ােদ
তাঁহার পেদ অিধি㇋�ত থািকেবনঃ
তেব শত� থােক �য, তাঁহার �ময়াদ �শষ হওয়া সে嚠�ও উ㆘� পেদ
নতুন ব�ি㆘� কায�ভার 鿈�হণ না করা পয�嚠� িতিন তাঁহার পেদ বহাল
থািকেবন৷

অথ� কিমিটর �মতা
ও দািয়�

২৯৷ অথ� কিমিট(ক) িব��িবদ�ালেয়র আয় ও ব�েয়র ত嚠�াবধান কিরেব;
(খ) বািষ�ক বােজট িবেবচনা কিরেব এবং এত獚�স嚠�েক� িসি�ডেকটেক পরামশ� 滎�দান কিরেব;
(গ) িব��িবদ�ালেয়র অথ� ও তহিবল, স嚠�দ ও িহসাব-িনকাশ সং㔛�া嚠� যাবতীয় িবষেয়
িসি�ডেকটেক পরামশ� দান কিরেব; এবং
(ঘ) সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত অথবা ভাইস-চ�াে똜�লর অথবা িসি�ডেকট কতৃ�ক 滎�দ� অ�া�
দািয়� পালন কিরেব৷
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পিরক␈�না ও
উ㐋�য়ন কিমিট

৩০৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র একিট পিরক␈�না ও উ㐋�য়ন কিমিট থািকেব এবং উহা িন瀛�বিণ�ত
সদꍀ� সম넛�েয় গিঠত হইেব, যথাঃ(ক) ভাইস-চ�াে똜�লর, িযিন ইহার �চয়ারম�ান হইেবন;
(খ) �কাষাধ��;
(গ) ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক পালা㔛�েম মেনানীত একজন ডীন;
(ঘ) �রিজ㒙�ার;
(ঙ) িসি�ডেকট কতৃ�ক মেনানীত িসি�ডেকেটর একজন সসদ�, িযিন িব��িবদ�ালেয়র �কান
চা��রীেত িনেয়ািজত নেহন;
(চ) একােডিমক কাউি똜�ল কতৃ�ক মেনানীত একজন অধ�াপক;
(ছ) িসি�ডেকট কতৃ�ক মেনানীত একজন 滎�েকৗশলী িযিন পদময�াদায় গণপূত� িবভােগর
ত嚠�াবধায়ক 滎�েকৗশলীর িনে瀛� নেহন;
(জ) িসি�ডেকট কতৃ�ক মেনানীত একজন 憖�পিত/পিরক␈�নািবদ;
(ঝ) 滎�ধান 滎�েকৗশলী; এবং
(ঞ) পিরচালক (পিরক␈�না ও উ㐋�য়ন), িযিন ইহার সদꍀ�-সিচবও হইেবন৷
(২) পিরক␈�না ও উ㐋�য়ন কিমিটর �কান মেনানীত সদꍀ� ৩ (িতন) ব↛�সেরর �ময়ােদ তাঁহার
পেদ অিধি㇋�ত থািকেবনঃ
তেব শত� থােক �য, তাঁহার �ময়াদ �শষ হওয়া সে嚠�ও তাঁহার উ�রািধকারী কায�ভার 鿈�হণ না
করা পয�嚠� িতিন তাঁহার পেদ বহাল থািকেবন৷
(৩) পিরক␈�না ও উ㐋�য়ন কিমিট িব��িবদ�ালেয়র 滎�ধান পিরক␈�না সং憖�া হইেব এবং
িব��িবদ�ালেয় উে⍝�ে㍛�র সিহত সাম�ꍀ� রািখয়া উহার জ� উ㐋�য়ন পিরক␈�না 滎�ণয়ন
কিরেব এবং িব��িবদ�ালেয়র উ㐋�য়ন কম�সূচীর মূল�ায়ন কিরেব৷
(৪) এই কিমিট সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত অথবা ভাইস-চ�াে똜�লর অথবা িসি�ডেকট কতৃ�ক 滎�দ�
অ�া� কায�াবলীও স嚠�াদন কিরেব৷

িসেলকশন কিমিট

৩১৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়ােগ 녈�পািরশ করার জ� এক বা
একািধক িসেলকশন কিমিট থািকেব৷
(২) িসেলকশন কিমিটর গঠন ও কায�াবলী সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷
(৩) �কান ��ে滎� িসেলকশন কিমিটর 녈�পািরেশর সিহত িসি�ডেকট একমত না হইেল িবষয়িট
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ম�ুরী কিমশেনর িনকট �滎�রণ কিরেত হইেব এবং এই িবষেয় কিমশেনর িস넙�া嚠�ই চূড়া嚠�
হইেব৷

শৃংখলা কিমিট

৩২৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র একিট শৃ瀈�লা কিমিট থািকেব৷
(২) শৃ瀈�লা কিমিটর গঠন, �মতা, �ময়াদ ও কায�াবলী িব��িবদ�ালয় সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত
হইেব৷
(৩) শৃ瀈�লা কিমিট িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক, ছা滎�, কম�কত�া এবং কম�চারীেদর জ� আচরণ
িবিধ 滎�ণয়ন কিরেব৷

পরী�া শৃ瀈�লা
কিমিট

৩৩৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র একিট পরী�া শৃ瀈�লা কিমিট থািকেব৷
(২) পরী�া শৃ瀈�লা কিমিটর গঠন, �মতা ও কায�াবলী িব��িবদ�ালেয়র 滎�িবধান �ারা
িনধ�ািরত হইেব৷

িব��িবদ�ালেয়র
অ�া� কতৃ�প�

৩৪৷ সংিবিধ �ারা িব��িবদ�ালেয়র কতৃ�প� িহসােব �ঘািষত অ�া� কতৃ�পে�র গঠন, �মতা
ও কায�াবলী সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷

িব��িবদ�ালেয়র
িশ�ক

৩৫৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র সকল িশ�ক সাব��িণকভােব িনেয়ািজত হইেবনঃ
তেব শত� থােক �য, িব��িবদ�ালেয়র িশ�া ও কায�㔛�ম যাহােত অ녈�িবধার স녙�ুখীন না হয়,
�সই জ� ভাইস-চ�াে똜�লর এক বা একািধক খ�ডকালীন িশ�ক িনেয়াগ কিরেত পািরেবন৷
(২) িব��িবদ�ালেয়র িশ�কগণ(ক) ব㆘�ৃতা, িটউেটািরয়াল, আেলাচনা, �সিমনার, হােত-কলেম 滎�দশ�ন ও কম�িশিবেরর
মাধ�েম ছা滎�িদগেক িশ�াদান কিরেবন;
(খ) গেবষণা পিরচালনা ও ত嚠�াবধান কিরেবন;
(গ) ছা滎�েদর সিহত ব�ি㆘�গতভােব �যাগােযাগ কিরেবন, তাহািদগেক পথ িনেদ�শ িদেবন এবং
তাহােদর কায�㔛�ম তদারক কিরেবন;
(ঘ) িব��িবদ�ালেয়র এবং উহার অ��ষদ ও অ�া� সহ-িশ�া㔛�িমক সং憖�ার পাঠ㔛�ম ও
পাঠ�সূচী 滎�ণয়েন, পরী�া িনধ�ারেণ ও পিরচালনায়, পরী�ার উ�রপ滎� ও গেবষণামূলক
滎�বে뎙�র মূল�ায়েন এবং 鿈���াগার, পরী�াগার, অ�া� িশ�া㔛�িমক ও সহ-িশ�া㔛�িমক
কায�াবলীর সংগঠেন কতৃ�প�সমূহেক সহায়তা কিরেবন;
(ঙ) িসি�ডেকেটর অ��েমাদন সােপে�, পরামশ�ক (কনসালেট�ট) িহসােব কাজ কিরেত
পািরেবন; অ��嚠�প কােজর জ� 滎�া↛� পািরেতািষেকর এক প㔜�ামাংশ িব��িবদ�ালেয়র
তহিবেল জমা িদেত বাধ� থািকেবন;
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(চ) সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত এবং ভাইস-চ�াে똜�লর, ডীন ও িবভাগীয় 滎�ধান কতৃ�ক 滎�দ� কায�
ও দািয়� স嚠�াদন ও পালন কিরেবন;
(ছ) িব��িবদ�ালয় কতৃ�পে�র আ��㇋�ািনক পূব�া��মিত ব�িতেরেক িব��িবদ�ালেয়র �কান িশ�ক
খ�ডকালীন বা পূণ�কালীন অ� �কান কাজ বা চা��রী কিরেত পািরেবন না৷

সংিবিধ

৩৬৷ এই আইেনর িবধান সােপে�, সংিবিধ �ারা িন瀛�বিণ�ত সকল বা �য �কান িবষয় স嚠�েক�
িবধান করা যাইেব, যথাঃ(ক) ভাইস-চ�াে똜�লেরর �মতা ও দািয়� িনধ�ারণ;
(খ) �কাষাধ�ে�র �মতা ও দািয়� িনধ�ারণ;
(গ) ��ান-িব��ােনর ��ে滎� জাতীয় এবং আ嚠�জ�ািতক পয�ােয়র 滎�খ�াত ব�ি㆘�েদর স녙�ােন
অধ�াপক পদ (�চয়ার) 滎�বত�ন;
(ঘ) স녙�ানসূচক িড鿈�ী বা অ� �কান স녙�ান 滎�দান;
(ঙ) �ফেলাশীপ, �লারশীপ, বৃি�, পুর�ার ও পদক 滎�বত�ন;
(চ) গেবষণা কায�㔛�েমর ধরণ িনধ�ারণ;
(ছ) িডে煛�ামা বা সািট�িফেকট 滎�দান;
(জ) িশ�াদানকারী কতৃ�প� িনধ�ারণ;
(ঝ) িশ�া㔛�ম ও পাঠ�সূচী িনধ�ারণ;
(ঞ) িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক ও কম�কত�াগেণর পদবী, �মতা, কত�ব� ও কেম�র শত�াবলী
িনধ�ারণ;
(ট) িব��িবদ�ালেয়র কতৃ�পে�র গঠন, �মতা ও কায�াবলী িনধ�ারণ;
(ঠ) ইনি�িটউট, ডরিমটরী ও হল 滎�িত㇋�া এবং উহােদর র�ণােব�ণ;
(ড) িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়াগ, পেদা㐋�িত ও ছাঁটাই সং㔛�া嚠� প넙�িত
িনধ�ারণ;
(ঢ) িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক, কম�কত�া ও অ�া� কম�চারীর কল�াণােথ� অবসর ভাতা, �গা㇋�ী
বীমা, কল�াণ ও ভিব� তহিবল গঠন;
(ণ) িশ�ক ও গেবষেকর পদ সৃি�, িবেলাপ বা সামিয়কভােব 憖�িগতকরণ সং㔛�া嚠� িবধান
িনধ�ারণ;

(ত) নূতন অ��ষদ,
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(ত) নূতন অ��ষদ, ��তন িবভাগ বা ইনি�িটউট 滎�িত㇋�া, সামিয়কভােব 憖�িগতকরণ, িবেলাপ
সাধন এবং িশ�া ও গেবষণার সূেযাগ সৃি�র িবধান িনধ�ারণ;
(থ) একােডিমক কাউি똜�েলর ল�� ও উে⍝�㍛� িনধ�ারণ;
(দ) এম, িফল, ড嚠�েরট িড鿈�ীর জ� িথিসেসর িবষয় িনধ�ারণ;
(ধ) অ��ষেদর গঠন, �মতা ও কায�াবলী িনধ�ারণ;
(ন) িসেলকশন কিমিটর গঠন ও কায�াবলী িনধ�ারণ;
(প) 득�াতক, 득�াতেকা�র ও অ�া� পাঠ㔛�েম ভিত� ও পরী�া সং㔛�া嚠� িবধান 滎�ণয়ন;
(ফ) িবিভ㐋� কিমিট গঠন সং㔛�া嚠� িবধান 滎�ণয়ন; এবং
(ব) এই আইেনর অধীন সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব বা হইেত পাের এই嚠�প অ�া� িবষয়
িনধ�ারণ৷

সংিবিধ 滎�ণয়ন

৩৭৷ (১) এই ধারায় বিণ�ত প넙�িতেত িসি�ডেকট সংিবিধ 滎�ণয়ন, সংেশাধন বা বািতল কিরেত
পািরেব৷
(২) তফিসেল বিণ�ত িব��িবদ�ালেয়র 滎�থম সংিবিধ চ�াে똜�লেরর অ��েমাদন ব�তীত সংেশাধন
বা বািতল করা যাইেব না৷
(৩) িসি�ডেকট কতৃ�ক 滎�ণীত সকল সংিবিধ অ��েমাদেনর জ� চ�াে똜�লেরর িনকট �পশ
কিরেত হইেব৷
(৪) �কান সংিবিধ অ��েমাদেনর জ� 滎�玚�াব 滎�াি↛�র পর চ�াে똜�লর সংিবিধ বা উহার �কান
িবধান পুনঃিবেবচনার জ� অথবা উহােত চ�াে똜�লর কতৃ�ক িনেদ�িশত �কান সংেশাধন
��বেবচনার জ� 滎�玚�াবসহ সংিবিধিট িসি�ডেকেটর িনকট �ফরত পাঠাইেত পািরেবন; িক鿊�
িসি�ডেকট যিদ সংিবিধিট িনেদ�িশত সংেশাধনসহ বা ব�িতেরেক চ�াে똜�লেরর িনকট পুনঃেপশ
কের তাহা হইেল উহা �পশ করার ৩০ (ি滎�শ) িদেনর মেধ� চ�াে똜�লর কতৃ�ক অ��েমািদত না
হইেল, অ��েমািদত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেবঃ
তেব শত� থােক �য, িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক, কম�কত�া ও অ�া� কম�চারীর কেম�র শত�াবলী
সং㔛�া嚠� সংিবিধ চ�াে똜�লেরর িনকট �পশ কিরেত হইেব; িক鿊� চ�াে똜�লর কতৃ�ক উহা
অ��েমাদেনর 滎�েয়াজন হইেব না৷
(৫) চ�াে똜�লর কতৃ�ক অ��েমািদত না হইেল িসি�ডেকট এর 滎�玚�ািবত �কান সংিবিধ ��বধ হইেব
না৷

িব��িবদ�ালয় িবধান

৩৮৷ এই আইন ও সংিবিধর িবধান সােপে�, িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িন瀛�বিণ�ত সকল বা
�য �কান িবষয় স嚠�েক� িবধান করা যাইেব, যথাঃ-
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(ক) ভাইস-চ�াে똜�লেরর �মতা ও দািয়� িনধ�ারণ;
(খ) �কাষাধ�ে�র �মতা ও দািয়� িনধ�ারণ;
(গ) িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�-ভিত� এবং তাহােদর তািলকাভুি㆘�;
(ঘ) িব��িবদ�ালেয়র িড鿈�ী, িডে煛�ামা বা সািট�িফেকট �কােস�র িশ�া㔛�ম ও পাঠ�সূচী 滎�ণয়ন;
(ঙ) িব��িবদ�ালেয়র িড鿈�ী, িডে煛�ামা বা সািট�িফেকট �কােস�র পরী�ায় অংশ鿈�হণ এবং িড鿈�ী,
সািট�িফেকট ও িডে煛�ামা পাওয়ার �যাগ�তার শত�াবলী িনধ�ারণ;
(চ) িশ�াদান, িটউেটািরয়াল ꆊ�াস, গেবষণাগার ও কম�িশিবর পিরচালনার প넙�িত িন嚠�পণ;
(ছ) িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�েদর বসবােসর শত�াবলী এবং তাহােদর আচরণ ও শৃংখলা িন嚠�পন;
(জ) িব��িবদ�ালেয়র পাঠ㔛�ম এবং িব��িবদ�ালেয়র পরী�া, িড鿈�ী, সািট�িফেকট ও িডে煛�ামায়
ভিত�র জ� আদায়েযাগ� িফস িনধ�ারণ;
(ঝ) িব��িবদ�ালেয়র িবিভ㐋� 憖�ায়ী কিমিট গঠন ও উহােদর �মতা ও দািয়� িনধ�ারণ;
(ঞ) িশ�াদান ও পরী�া পিরচালনা প넙�িত িনধ�ারণ;
(ট) িব��িবদ�ালেয়র অ��ষদ গঠনসহ উহােদর �মতা ও দািয়� িনধ�ারণ;
(ঠ) �ফেলািশপ, �লারশীপ বা বৃি�, পুর�ার ও পদক 滎�বত�ন;
(ড) িব��িবদ�ালেয়র অধীন িবিভ㐋� সং憖�া গঠন ও উহার �মতা, দািয়� ও কত�ব� িনধ�ারণ;
(ঢ) হল, ডরিমটরী পিরচালনা সং㔛�া嚠�; এবং
(ণ) এই আইন বা সংিবিধর অধীন িব��িবদ�ালেয়র িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব অথবা হইেত
পাের এই嚠�প অ�া� িবষয়৷

িব��িবদ�ালয় িবধান
滎�ণয়ন

৩৯৷ িব��িবদ�ালয় িবধান িসি�ডেকট কতৃ�ক 滎�ণীত হইেবঃ
তেব শত� থােক �য, িন瀛�বিণ�ত িবষেয় একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ ব�তীত
িব��িবদ�ালেয়র �কান িবধান 滎�ণয়ন করা যাইেব না, যথাঃ(ক) িশ�া িবভাগ 滎�িত㇋�া;
(খ) িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�েদর �রিজে㒙�শন;
(গ) অ�া� িব��িবদ�ালয় ও িশ�া 滎�িত㇋�ান কতৃ�ক পিরচািলত পরী�াসমূেহর সমতা;
(ঘ) ডরিমটরীেত অিববািহত িশ�কেদর এবং হেল ছা滎�েদর বসবােসর শত�াবলী;
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(ঙ) পরী�া পিরচালনা;
(চ) �ফেলাশীপ ও বৃি� 滎�বত�ন;
(ছ) িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক 滎�দ� সকল িড鿈�ী, িডে煛�ামা ও সািট�িফেকেটর জ� পাঠ�সূচী 滎�ণয়ন
ও পাঠ㔛�ম িনধ�ারণ;
(জ) িব��িবদ�ালেয়র ছা滎� ভিত� এবং তাহােদর তািলকাভুি㆘�; এবং
(ঝ) িব��িবদ�ালেয়র িড鿈�ী, িডে煛�ামা বা সািট�িফেকট �কােস� ভিত�, উহার িবিভ㐋� পরী�ায়
অংশ鿈�হেণর এবং উহার িড鿈�ী, সািট�িফেকট ও িডে煛�ামা পাওয়ার �যাগ�তার শত�াবলী৷

滎�িবধান

৪০৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র কতৃ�প� এবং অ�া� সং憖�াসমূহ িসি�ডেকট এর অ��েমাদন
সােপে� িন瀛�বিণ�ত উে⍝�ে㍛� এই আইন, সংিবিধ ও িব��িবদ�ালয় িবধােনর সিহত সংগিতপূণ�
滎�িবধান 滎�ণয়ন কিরেত পািরেব, যথাঃ(ক) উহােদর িনজ িনজ অ��সরণীয় কায�িবিধ 滎�ণয়ন এবং �কারাম গঠেনর জ� 滎�েয়াজনীয়
সদꍀ� সংখ�া িনধ�ারণ;
(খ) এই আইন, সংিবিধ বা িব��িবদ�ালয় িবধান �মাতােবক 滎�িবধান �ারা িনধ�ারণেযাগ� সকল
িবষেয়র উপর 滎�িবধান 滎�ণয়ন; এবং
(গ) �কবলমা滎� উ㆘� কতৃ�প�সমূেহর সিহত সংি滎��, অথচ এই আইন, সংিবিধ বা
িব��িবদ�ালয় িবধােন িবধৃত হয় নাই এই嚠�প অ�া� িবষয় স嚠�゛��েক িবধান 滎�ণয়ন৷
(২) িব��িবদ�ালেয়র 滎�েত�ক কতৃ�প� বা সং憖�া উহার সভার তািরখ এবং সভার িবেবচ� িবষয়
স嚠�েক� উ㆘� কতৃ�পে�র বা সং憖�ার সদꍀ�গণেক �নািটশ 滎�দান এবং সভার কায�িববরণীর
�রকড� সংর�ণ স嚠�েক� 滎�িবধান 滎�ণয়ন কিরেব৷
(৩) িসি�ডেকট এই ধারার অধীেন 滎�ণীত �কান 滎�িবধান ত↛�কতৃ�ক িনধ�ািরত 滎�কাের
সংেশাধন বা বািতল কিরবার িনেদ�শ িদেত পািরেব এবং উ㆘� িনেদ�শ পালেন সংি滎�� কতৃ�প�
বাধ� থািেকবঃ
তেব শত� থােক �য, িব��িবদ�ালেয়র �কান কতৃ�প� বা সং憖�া অ��嚠�প িনেদ�েশ অস鿊�� হইেল
িবষয়িট স嚠�েক� চ�াে똜�লেরর িনকট আপীল কিরেত পািরেব এবং আপীেল চ�াে똜�লর 滎�দ�
িস넙�嚠�ই চূড়া嚠� হইেব৷

আবাস憖�ল

৪১৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র 滎�েত�ক ছা滎�-ছা滎�ী িব��িবদ�ালয় সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত হল,
�হাে�ল বা িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত 憖�ােন ও শত�াধীেন বসবাস কিরেব৷
(২) হেলর 滎�েভা� ও হাউজ িটউটর এবং অ�া� ত嚠�াবধানকারী কম�চারী সংিবিধ �ারা
িনধ�ািরত প넙�িতেত িনযু㆘� হইেবন৷
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(৩) 滎�েত�ক হল ও �হাে�ল শৃংখলা �বাড� কতৃ�ক �মতা 滎�দ� িব��িবদ�ালেয়র �কান
কম�কত�ার পিরদশ�নাধীন থািকেব৷
(৪) সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত প넙�িতেত �কান �হাে�ল পিরচািলত না হইেল িব��িবদ�ালয় �কান
�হাে�েলর অ��েমাদন 滎�ত�াহার কিরেত পািরেবন৷

ডরিমটরী

৪২৷ (১) ডরিমটরী সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত ধরেনর হইেব৷
(২) ডরিমটরী ত嚠�াবধায়নকারী সকল কম�চারী সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত প넙�িতেত িনযু㆘�
হইেব৷

িব��িবদ�ালেয়র
পাঠ㔛�েম ভিত�

৪৩৷ (১) এই আইন সংিবিধর িবধান সােপে�, িব��িবদ�ালেয়র 득�াতক, 득�াতেকা�র ও
অ�া� পাঠ㔛�েম ছা滎� ভিত� একােডিমক কাউি똜�ল কতৃ�ক এত�ে⍝�ে㍛� িনযু㆘� ভিত� কিমিট
কতৃ�ক 滎�ণীত িবিধ �ারা পিরচািলত হইেব৷
(২) �কান ছা滎� বাংলােদেশর �কান মাধ�িমক ও উ� মাধ�িমক িশ�া �বােড�র িকংবা
বাংলােদেশ আপাততঃ বলবত্ �কান আইেনর অধীেন �কান উ� মাধ�িমক পরী�ায় িকংবা
সংিবিধ �ারা সমমােনর বিলয়া �ীকৃত অ� �কান পরী�ায় উ�ীণ� না হইয়া থািকেল িকংবা
িবেদেশর �ীকৃত িশ�া 滎�িত㇋�ান বা সং憖�া কতৃ�ক অ��ি㇋�ত সমমােনর বা পয�ােয়র পরী�ায়
উ�ীণ� না হইয়া থািকেল এবং িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত অ�া� �যাগ�তা তাহার না
থািকেল উ㆘� ছা滎� িব��িবদ�ালেয়র 득�াতক �কােস�র �কান পাঠ㔛�েম ভিত� �যাগ� হইেব না৷
(৩) �য সকল শত�াধীেন িব��িবদ�ালেয়র িড鿈�ী, িডে煛�ামা, সািট�িফেকট ও 득�াতেকা�র
পাঠ㔛�েম ছা滎� ভিত� করা হইেব তাহা সংিবিধ ও িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব৷
(৪) �কান পাঠ㔛�েম িড鿈�ীর জ� ভিত�র উে⍝�ে㍛� িব��িবদ�ালয়, উহার িবধান �ারা িনধ�ািরত
প넙�িতেত অ� �কান িব��িবদ�ালয় বা �ীকৃত সং憖�া কতৃ�ক 滎�দ� িড鿈�ীেক ত↛�কতৃ�ক 滎�দ�
�কান িড鿈�ীর সমমােনর বিলয়া �ীকৃিতদান কিরেত পািরেব অথবা �ীকৃত �কান িব��িবদ�ালয়
বা �বােড�র মাধ�িমক ও উ� মাধ�িমক পরী�া ব�তীত অ� �কান পরী�ােক উ� মাধ�িমক
পরী�ার সমমােনর বিলয়া �ীকৃিতদান কিরেত পািরেব৷
(৫) ভিত�র সময় 滎�দ� িমথ�া তেথ�র িভি�েত �কান ছা滎�-ছা滎�ীেক িব��িবদ�ালেয় ভিত� করা
হইেল এবং পরবত�ীেত উহা 滎�মািণত হইেল ভিত� বািতলেযাগ� হইেব৷
(৬) ��নিতক �লেনর দােয় উপযু㆘� আদালত কতৃ�ক �কান ছা滎�-ছা滎�ী �দাষী সাব�玚� হইেল
তাহার ভিত� বািতলেযাগ� হইেব৷

পরী�া

৪৪৷ (১) এই আইন এবং সংিবিধর িবধান সােপে�, একােডিমক কাউি똜�েলর 녈�পািরশ㔛�েম,
িসি�ডেকট িব��িবদ�ালেয়র 득�াতক, �◌্নাতেকা�র ও অ�া� পাঠ㔛�েমর পরী�া প넙�িত
িনধ�ারণ কিরেব৷
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(২) ভাইস-চ�াে똜�লেরর িনয়せ�ণাধীেন পরী�া িনয়せ�ক পরী�া পিরচালনার জ� যাবতীয়
ব�ব憖�া 鿈�হণ কিরেবন৷
(৩) িবভাগ কতৃ�ক 滎�ণীত ও গিঠত পরী�া কিমিটর 녈�পািরেশর িভি�েত একােডিমক
কাউি똜�ল পরী�া কিমিটসমূহ িনেয়াগদান কিরেব এবং উহােদর গঠন, �মতা ও কায�াবলী
িব��িবদ�ালয় িবধান �ারা িনধ�ািরত হইেব৷
(৪) �কান পরী�ার ব�াপাের �কান পরী�ক �কান কারেণ দািয়� পালেন অসমথ� হইেল
ভাইস-চ�াে똜�লর তাঁহার 憖�েল অ� একজন পরী�কেক িনেয়াগ কিরেবন৷

চা��রীর শত�াবলী

৪৫৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র 滎�েত�ক �বতনেভাগী িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী িলিখত চুি㆘�র
িভি�েত িনযু㆘� হইেবন এবং চুি㆘�িট িব��িবদ�ালেয়র �রিজ㒙�ােরর িনকট গি鿛�ত থািকেব এবং
সংি滎�� িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারীেক উহার একিট অ��িলিপ 滎�দান করা হইেব৷
(২) িব��িবদ�ালেয়র সকল িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী সকল সময় সততা ও
কত�ব�পরায়ণতার সিহত কত�ব� পালন কিরেবন এবং পদ সং㔛�া嚠� দািয়� পালেন কেঠারভােব
�ায়পরায়ণ ও িনরেপ� হইেবন৷
(৩) িনেয়ােগর শত�াবলীেত 瀓��ভােব িভ㐋�嚠�প উে꺜�খ না থািকেল িব��িবদ�ালেয়র 滎�েত�ক
িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী িব��িবদ�ালেয়র সাব��িণক িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী嚠�েপ
গণ� হইেবন৷
(৪) িব��িবদ�ালয় অথবা উহার �কান সং憖�ার �ােথ�র পিরপি�� �কান কায�কলােপর সিহত
িব��িবদ�ালেয়র �কান িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারী িনেজেক জিড়ত কিরেবন না৷
(৫) �কান িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারী রাজৈনিতক মতামত �পাষেণর �াধীনতা �ু㐋� না
কিরয়া তাঁহার চা��রীর শত�াবলী িনধ�ারণ কিরেত হইেব, তেব িতিন তাঁহার উ㆘� মতামত 滎�চার
কিরেত পািরেবন না বা িতিন িনেজেক �কান রাজৈনতক সংগঠেনর সিহত জিড়ত কিরেত
পািরেবন না৷
(৬) িব��িবদ�ালেয়র �কান (�বতনেভাগী) িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারী সংসদ-সদꍀ� িহসােব
অথবা 憖�ানীয় সরকােরর �কান পেদ িনব�ািচত হইবার জ� 滎�াথ�ী হইেত চািহেল িতিন তাঁহার
মেনানয়নপ滎� দািখেলর পূেব� িব��িবদ�ালেয়র চা��রী হইেত ই玚�ফা িদেবন৷
(৭) িব��িবদ�ালেয়র িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারীেদর চা��রীর শত�াবলী তাঁহােদর নাগিরক ও
অ�া� অিধকার অ�ু㐋� রািখয়া এবং িব��িবদ�ালেয়র ল�� ও উে⍝�ে㍛�র সিহত সাম�ꍀ�পূণ�
কিরয়া সংিবিধ �ারা 滎�ণয়ন করা হইেব৷
(৮) িব��িবদ�ালেয়র �কান (�বতনেভাগী) িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারীেক তাঁহার চা��রীর
শত�াবলী ভে㏈�র কারেণ, কত�েব� অবেহলা, অসদাচরণ, ��নিতক�লন বা অদ�তার কারেণ
সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত কারণ ও প넙�িতেত চা��রী হইেত অপসারণ বা পদচু�ত করা অথবা
অ� �কান 滎�কার শাি玚� 滎�দান করা যাইেবঃ
তেব শত� থােক �য, তাঁহার িব焝�ে넙� আনীত অিভেযাগ স嚠�েক� �কান তদ嚠� কিমিট কতৃ�ক তদ嚠�

অ��ি㇋�ত না হওয়া
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=946
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অ��ি㇋�ত না হওয়া পয�嚠� এবং তাঁহােক ব�ি㆘�গতভােব বা �কান 滎�িতিনিধর মাধ�েম আ�প�
সমথ�েনর 녈�েযাগ না িদয়া শাি玚� 滎�দান করা যাইেব না৷

বািষ�ক 滎�িতেবদন

৪৬৷ িব��িবদ�ালেয়র বািষ�ক 滎�িতেবদন িসি�ডেকেটর িনেদ�শ অ��সাের 滎�滏�ত কিরেত হইেব
এবং উহা ম�ুরী কিমশেনর মাধ�েম সরকােরর িনকট �পশ কিরেত হইেব৷

বািষ�ক িহসাব

৪৭৷ (১) িব��িবদ�ালেযর বািষ�ক িহসাব ও ব�ালা똜�শীট িসি�ডেকেটর িনেদ�শ অ��সাের 滎�滏�ত
কিরেত হইেব এবং উহা ম�ুরী কিমশেনর মেনানীত কতৃ�প� কতৃ�ক িনরীি�ত হইেব৷
(২) বািষ�ক িহসাব, িনরী�া-滎�িতেবদেনর অ��িলিপসহ, ম�ুরী কিমশেনর মাধ�েম সরকােরর
িনকট �পশ কিরেত হইেব৷

কতৃ�পে�র সদꍀ�
হওয়ার ��ে滎� িবিধিনেষধ

৪৮৷ �কান ব�ি㆘� িব��িবদ�ালয় বা ইনি�িটউেটর �কান পেদ অিধি㇋�ত থাকার বা
িব��িবদ�ালয় বা �কান ইনি�িটউেটর �কান কতৃ�প� বা অ� �কান সং憖�ার সদꍀ� হওয়ার বা
থািকবার �যাগ� হইেবন না যিদ িতিন(ক) অ滎�কৃিত憖�, বিধর বা মূক হন বা অ� �কান অ녈�憖�তাজিনত কারেণ তাঁহার দািয়� পালেন
অ�ম হন;
(খ) �দউিলয়া �ঘািষত হইবার পর দায় হইেত অব�াহিত লাভ না কিরয়া থােকন; এবং
(গ) ��নিতক �লনজিনত অপরােধ আদালত কতৃ�ক �দাষী সাব�玚� হন৷

িব��িবদ�ালয়
কতৃ�প� বা সং憖�া
গঠন স嚠�েক�
িবেরাধ

৪৯৷ এই আইন, সংিবিধ বা িব��িবদ�ালয় িবধান এত獚�স嚠�িক�ত িবধােনর অবত�মােন, �কান
ব�ি㆘�র িব��িবদ�ালেয়র �কান কতৃ�প� বা অ� �কান সং憖�ার সদꍀ� হওয়ার অিধকার
স嚠�িক�ত �কান 滎�눙� উ煛�ািপত হইেল উহা িসি�ডেকেটর িনকট �滎�িরত হইেব এবং এই
ব�াপাের িসি�ডেকেটর িস넙�া嚠�ই চূড়া嚠� হইেব৷

কিমিট গঠন

৫০৷ এই আইন বা সংিবিধ �ারা �কান কতৃ�প�েক কিমিট গঠেনর �মতা 滎�দান করা হইেল
উ㆘� কিমিট, িভ㐋�嚠�প �কান িবধান না থািকেল, উ㆘� কতৃ�প� কতৃ�ক ি憖�রীকৃত উহার সদꍀ�
এবং 滎�েয়াজনেবােধ অ�া� ব�ি㆘� সম넛�েয় গিঠত হইেব৷

আকিῈ�ক সৃ� শূ�
পদ পূরণ

৫১৷ িব��িবদ�ালেয়র �কান কতৃ�প�, ইনি�িটউট বা অ� �কান সং憖�ার পদািধকারবেল
সদꍀ� নন এই রকম �কান সদেꍀ�র পেদ আকিῈ�ক শূ�তা সৃি� হইেল �য ব�ি㆘� বা কতৃ�প�
উ㆘� সদꍀ�েক িনযু㆘� বা মেনানীত কিরয়ািছেলন �সই ব�ি㆘� বা কতৃ�প� যতশীゝ� সㄚ�ব উ㆘�
শূ� পদ পূরণ কিরেবন এবং �য ব�ি㆘� এই 滎�কার শূ� পেদ িনযু㆘� বা মেনানীত হইেবন
িতিন যাঁহার 憖�লািভিষ㆘� হইয়ােছন, তাঁহার অসমা↛� কায�কােলর জ� উ㆘� কতৃ�প� বা সং憖�ার
সদꍀ� পেদ বহাল থািকেবন৷

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=946
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কায�ধারার ��বধতা,
ইত�ািদ

৫২৷ িব��িবদ�ালেয়র �কান কতৃ�প�, ইনি�িটউট বা অ� �কান সং憖�ার �কান কায� ও
কায�ধারা �কবলমা滎� উহার �কান পেদর শূ�তা বা উ㆘� পেদ িনযু㆘� বা মেনানয়ন সং㔛�া嚠�
ব�থ�তা বা �িটর কারেণ অথবা উ㆘� কতৃ�প� বা সং憖�ার গঠেনর ব�াপাের অ� �কান 滎�কার
�িটর জ� অৈবধ হইেব না িকংবা ত↛�স嚠�েক� �কান 滎�눙� উ煛�াপন করা যাইেব না৷

িবতিক�ত িবষেয়
চ�াে똜�লেরর িস넙�া嚠�

৫৩৷ এই আইন বা সংিবিধেত িবেশষভােব িবধৃত হয় নাই এই嚠�প �কান িবষেয় বা চুি㆘�
স嚠�゛��েক িব��িবদ�ালয় এবং ইহার �কান িশ�ক বা কম�কত�ার মেধ� িবেরাধ �দখা িদেল
িবেরাধিট উ㆘� িশ�ক বা কম�কত�ার িলিখত অ��েরাধ㔛�েম ভাইস-চ�াে똜�লর কতৃ�ক
চ�াে똜�লেরর িনকট িস넙�াে嚠�র জ� �滎�রণ করা হইেব এবং এই িবষেয় চ�াে똜�লেরর িস넙�া嚠�ই
চূড়া嚠� হইেব৷

চ�াে똜�লেরর িনকট
আপীল

৫৪৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র �কান কম�কত�া বা কতৃ�পে�র �কান আেদশ �ারা সং�ু璙� �কান
ব�ি㆘� উ㆘� আেদেশর িব焝�ে넙� যথাযথ কতৃ�পে�র মাধ�েম চ�াে똜�লেরর িনকট আপীল কিরেত
পািরেবন৷
(২) চ�াে똜�লর এই嚠�প আপীল 滎�াি↛�র পর উহার একিট অ��িলিপ সংি滎�� কম�কত�া বা
কতৃ�পে�র িনকট �滎�রণ কিরেবন এবং উ㆘� কম�কত�া বা কতৃ�প�েক আপীলিট �কন গৃহীত
হইেব না তাহার কারণ দশ�ােনার 녈�েযাগ িদেবন৷
(৩) চ�াে똜�লর উ㆘�嚠�প আপীল সরাসির 滎�ত�াখ�ান কিরেত পািরেবন অথবা িনেজ বা �কান
কিমিটর মাধ�েম আপীলকারীেক একিট �নািনর 녈�েযাগ িদয়া ২ (�ই) মােসর মেধ� আপীল
িন��ি� কিরেবন৷

戉�াি� �বাড�

৫৫৷ (১) িব��িবদ�ালেয়র কল�াণ তহিবল ব�ব憖�াপনা ও পিরচালনার জ� একিট 戉�াি� �বাড�
থািকেব৷
(২) 戉�াি� �বােড�র গঠন, �মতা ও কায�াবলী সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷

অবসর ভাতা ও
ভিব� তহিবল

৫৬৷ সংিবিধ �ারা িনধ�ািরত প넙�িত এবং শত�াবলী সােপে�, িব��িবদ�ালয় উহার িশ�ক,
কম�কত�া ও অ�া� কম�চারীর কল�াণােথ� �যই嚠�প সমীচীন মেন কেরন �সই嚠�প অবসর
ভাতা, �গা㇋�ী-বীমা, কল�াণ বা ভিব� তহিবল গঠন অথবা আ��েতািষক বা 鿈�াচু�ইিটদােনর
ব�ব憖�া কিরেত পািরেব৷

সংিবিধব넙� ম�ুরী

৫৭৷ এই আইেনর উে⍝�㍛�পূরণকে␈�, িব��িবদ�ালয় 滎�িত ব↛�সর ম�ুরী কিমশেনর মাধ�েম
সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত অথ� 滎�া↛� হইেব৷

চ�鿈�াম সরকারী
�ভেটিরনাির

৫৮৷ (১) এই আইন 滎�বত�েনর সংেগ সংেগ চ�鿈�াম সরকারী �ভেটিরনাির কেলজ িবলু↛�
হইেব৷
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কেলেজর
িবলু↛�করণ ও
�হফাজত

(২) চ�鿈�াম সরকারী �ভেটিরনাির কেলজ, অতঃপর িবলু↛� বিলয়া উি꺜�িখত, িবলু↛� হইবার
সংেগ সংেগ(ক) িবলু↛� কেলেজর সকল 憖�াবর ও অ憖�াবর স嚠�ি�, নগদ ও ব�াংেক গি鿛�ত অথ� এবং
িসিকউিরিটসহ সকল 憖�াবর ও অ憖�াবর স嚠�ি� এবং অ�া� দািব, অিধকার, দায়-�দনা ও
ঋণ বিলয়া গণ� হইেব; তেব িবলু↛� কেলেজর সকল 憖�াবর ও অ憖�াবর স嚠�ি�, নগদ ও
ব�াংেক গি鿛�ত অথ� ও স嚠�েদর পিরসংখ�ানপ滎� (Inventory) 滎�滏�ত কিরেত হইেব;
(খ) িবলু↛� কেলেজর বা玚�বায়নাধীন উ㐋�য়ন 滎�ক␈� ও দািয়� িব��িবদ�ালেয়র বা玚�বায়নাধীন
উ㐋�যন 滎�ক␈� ও দািয়� িহসােব গণ� হইেব;
(গ) িবলু↛� কেলেজর সকল তহিবল িব��িবদ�ালেয়র তহিবল বিলয়া গণ� হইেব;
(ঘ) িবলু↛� কেলজ কতৃ�ক বা উহার িব焝�ে넙� দােয়রকৃত বা সূিচত �কান মামলা বা অ� �কান
আইনগত কায�ধারা িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক বা উহার িব焝�ে넙� দােয়রকৃত বা সূিচত মামলা বা
কায�ধারা বিলয়া গণ� হইেব; এবং
(ঙ) চ�鿈�াম িব��িবদ�ালেয়র সিহত িবলু↛� কেলেজর অিধভূি㆘� হইেব এবং এই আইেনর
অধীেন িবলু↛� কেলেজর িবষয়-স嚠�ি�, িশ�ক, কম�চারী বা ছা滎� স嚠�েক� এই আইন অ��যায়ী
গৃহীত ব�ব憖�ার ��ে滎� চ�鿈�াম িব��িবদ�ালেয়র �কান এখিতয়ার থািকেব না;
(চ) িবলু↛� কেলেজ এই আইন 滎�বত�েনর পূব� হইেত অধ�য়নরত ছা滎�-ছা滎�ীগণ এই আইেনর
অধীেন িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক িনধ�ািরত িবষেয় িব��িবদ�ালেয়র ছা滎� বিলয়া গণ� হইেবন এবং
চলমান �কাস� সমা↛� না হওয়া পয�嚠� িবলু↛� কেলেজর ছা滎�-ছা滎�ীগণ িব��িবদ�ালেয়র ছা滎�-ছা滎�ী
িহসােব িবেবিচত হইেবন এবং তাঁহােদর ��ে滎� চ�鿈�াম িব��িবদ�লেয়র �রিজে㒙�শন ন�র
এবং আ��ষংিগক িনয়মাবলী আর 滎�েযাজ� হইেব না, তেব �কান ছা滎�-ছা滎�ী ই鿛�া কিরেল
চ�鿈�াম িব��িবদ�ালয় কতৃ�ক 滎�দ� �রিজে㒙�শন ন�র বহাল রািখয়া চ�鿈�াম িব��িবদ�ালেযর
এখিতয়ারভু㆘� অ� �কান িশ�া 滎�িত㇋�ােন ভিত�র 녈�েযাগ পাইেবন;
(ছ) এই আইেনর িবধান অ��যায়ী িব��িবদ�ালেয়র ভাইস-চ�াে똜�লর িনেয়াগ না হওয়া পয�嚠�
িবলু↛� কেলেজর অধ��, ভাইস-চ�াে똜�লেরর দািয়� পালন কিরেবন;
(জ) িবলু↛� কেলেজর অধ�� ও উপাধ��সহ অ�া� িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারীর চা��রী
তা↛��িণকভােব িব��িবদ�ালেয় চা��রীেত �玚� হইেবঃ
তেব এই嚠�প �玚� হইবার পূেব� তাহারা �য শেত� চা��রীেত িনেয়ািজত িছেলন; িব��িবদ�ালয়
কতৃ�ক উ㆘� শত� পিরবিত�ত না হওয়া পয�嚠� �সই একই শেত� তাহারা িব��িবদ�ালেযর চা��রীেত
িনেয়ািজত থািকেবন এবং পূেব�র চা��রীর সময়কাল ধিরযা অবসরকালীন পূণ� আিথ�ক 녈�িবধা
滎�াপ� হইেবনঃ
তেব আেরা শত� থােক �য, িড鿈�ী ও মা�াস� পরী�ার �কান একিটেত 滎�থম �鿏�ণী না থািকেল
িশ�ক পেদ �কউ আ�ীকরেণর �যাগ� হইেবন না, তেব 득�াতেকা�র িডে煛�ামা, এম. িফল
এবং িপ,এইচ, িড িড鿈�ী থািকেল তহার ��ে滎� এই শত� 滎�েযাজ� হইেব না৷
তেব আেরা শত� থােক �য, কম�রত �কান িশ�েকর 득�াতক বা 득�াতেকা�র পরী�ার �কান
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একিটেত 滎�থম �鿏�ণী না থািকেল অনিধক পাঁচ ব↛�সেরর মেধ� 득�াতেকা�র িডে煛�ামা বা এম.
িফল বা িপ,এইচ, িড িড鿈�ী করার শেত� িতিন িব��িবদ�ালেয়র চা��রীেত িনেয়ািজত থািকেত
পািরেন৷
(ঝ) িবলু↛� কেলেজ �滎�ষেণ কম�রত সকল িশ�ক, কম�কত�া ও কম�চারী, যিদ থােক, সরকার
কতৃ�ক পুনরােদশ না �দওয়া পয�嚠� িব��িবদ�ালেয়র চা��রীেত বদলী হইয়ােছন বিলয়া গণ�
হইেবন; এবং
(ঞ) দফা (জ) এর অধীন �玚�কৃত �কান িশ�ক, কম�কত�া বা কম�চারী িব��িবদ�ালেয়র
চা��রীেত িনেয়ািজত না থাকার ই鿛�া ব�㆘� কিরয়া যিদ এই আইন কায�কর হইবার ৩ (িতন)
মােসর মেধ� সরকােরর িনকট িলিখত আেবদন কেরন িকংবা িনেয়ািজত হইবার অেযাগ� হন,
তাহা হইেল িতিন িবলু↛� কেলেজর চা��রীর শত�াধীেন �য সব আিথ�ক 녈�িবধা 滎�াপ� হইেতন
�সইসব 녈�িবধািদ 鿈�হণ কিরয়া সরকার কতৃ�ক িনধ�ািরত তািরেখ চা��রী হইেত অবসর 鿈�হণ
কিরেবন িকংবা ��滎�মত অব�াহিত পাইেবন৷

অ녈�িবধা দূরীকরণ

৫৯ িব��িবদ�ালেয়র কায�াবলী স嚠�াদেনর ��ে滎� অথবা উহার �কান কতৃ�পে�র 滎�থম
��বঠেকর ব�াপাের বা এই আইেনর িবধানাবলী 滎�থম কায�কর করার িবষেয় �কান অ녈�িবধা
�দখা িদেল, িব��িবদ�ালেয়র সকল কতৃ�প� গিঠত হইবার পূেব� �য �কান সমেয় উ㆘� অ녈�িবধা
দূরীকরেণর জ� সমীচীন বা 滎�েয়াজনীয় বিলয়া চ�াে똜�লেরর িনকট 滎�তীয়মান হইেল িতিন
আেদশ �ারা এই আইন এবং সংিবিধর সে㏈� যতদূর সㄚ�ব স㏈�িত র�া কিরয়া �য �কান পেদ
িনেয়াগ দান বা অ� �কান ব�ব憖�া 鿈�হণ কিরেত পািরেবন এবং এই 滎�কার 滎�েত�কিট আেদশ
এই嚠�প কায�কর হইেব �যন উ㆘� িনেয়াগ দান ও ব�ব憖�া 鿈�হণ এই আইেনর িবধান অ��সাের
করা হইয়ােছ৷
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