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[ ১ অে

াবর, ২০১৮ ]

দেশর িচিকৎসা ে উ িশ া, গেবষণা ও সবার মান এবং সুেযাগ-সুিবধা স সারণ ও উনয়েনর িনিমত
িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয় নােম একিট িব িবদ ালয় সাপনকে ণীত আইন
যেহতু দেশর িচিকৎসা ে উ িশ া, গেবষণা ও সবারমান এবং সুেযাগ-সুিবধা স সারণ ও
উনয়েনর িনিমত িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয় নােম একিট িব িবদ ালয় সাপন এবং আনুষি ক
িবষেয় িবধান ণয়ন করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;
সেহতু এত ারা িনম প আইন করা হইল :

সংি প
িশেরানাম ও
বতন

১। (১) এই আইন িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয় আইন, ২০১৮ নােম অিভিহত
হইেব।
(২)

সরকার, সরকাির গেজেট
তািরেখ ইহা কাযকর হইেব।

সং া

াপন ারা, যই তািরখ িনধারণ কিরেব সই

২। িবষয় অথবা সে র পিরপিন কােনা িকছু না থািকেল, এই আইেন(১) ‘অিধভুক

মিডেকল কেলজ অথবা ইনি িটউট’ অথ এই আইন, সংিবিধ এবং
িবিধ- িবধান অনুযায়ী িব িবদ ালয় কতৃক ীকৃত এবং অিধভুক কােনা মিডেকল
কেলজ বা ইনি িটউট;
(২) ‘অনুষদ’ অথ িব
(৩ ) ‘অ

িবদ ালেয়র কােনা অনুষদ;

াকােডিমক কাউি ল’ অথ িব িবদ ালেয়র অ াকােডিমক কাউি ল;

(৪) ‘ইনি

িটউট’ অথ িব িবদ ালয় কতৃক ীকৃত বা সািপত কােনা ইনি িটউট;

(৫) ‘কতৃপ ’ অথ িব

িবদ ালেয়র কােনা কতৃপ

(৬) ‘কমচারী’ অথ িব

িবদ ালেয়র কােনা কমচারী;

(৭) ‘

কাষাধ

(৮) ‘চ

’ অথ িব

িবদ ালেয়র কাষাধ

;

;

াে লর’ অথ িব িবদ ালেয়র চ াে লর;

(৯) ‘িচিকৎসা

সহেযাগী’ অথ াস সবা কায েমর উপর িবেশষ িশ ণ ও
সনদ াপ এবং রাগীর সবার জন দািয় াপ কােনা ব িক;
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(১০) ‘নাস’

অথ বাংলােদশ নািসং ও িমডওয়াইফাির কাউি ল হেত সনদ াপ

কােনা নাস;
(১১) ‘িডন’ অথ

কােনা অনুষেদর িডন;

(১২) ‘

ধান েকৗশলী’ অথ িব িবদ ালেয়র ধান েকৗশলী;

(১৩) ‘

িবধান’ অথ এই আইেনর অধীন ণীত িবধান;

(১৪) ‘

েভা

(১৫) ‘

’ অথ

কােনা িশ াথীিনবােসর ধান;

া-ভাইস-চ াে লর’ অথ িব িবদ ালেয়র

(১৬) ‘িবিধ’ অথ এই আইেনর অধীন
(১৭) ‘িবভাগ’ অথ িব
(১৮) ‘িব

া-ভাইস-চ াে লর;

ণীত িবিধ;

িবদ ালেয়র কােনা িবভাগ;

িবদ ালয়’ অথ ধারা ৩ এর অধীন সািপত িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয়;

(১৯) ‘ভাইস-চ
(২০) ‘ম

াে লর’ অথ িব িবদ ালেয়র ভাইস-চ াে লর;

ুির কিমশন’ অথ

University Grants Commission of Bangladesh

Order, 1973 (President’s Order No. 10 of 1973)

এর অধীন গিঠত University

Grants Commission of Bangladesh;
(২১) ‘ম

ুির কিমশন আেদশ’ অথ

University Grants Commission of

Bangladesh Order, 1973 (President’s Order No. 10 of 1973);
(২২) ‘

রিজ ার’ অথ িব িবদ ালেয়র রিজ ার;

(২৩) ‘িশ

ক’ অথ িব িবদ ালেয়র অধ াপক, সহেযাগী অধ াপক, সহকারী
অধ াপক, ভাষক এবং িব িবদ ালয় কতৃক িশ ক িহসােব ীকৃত কােনা ব িক;
(২৪) ‘িশ

াথী’ অথ িব িবদ ালেয়র িনয়িমত িশ া কায েম িনবিন ত কােনা

িশ াথী;
(২৫) ‘িশ

াথীিনবাস’ অথ িব িবদ ালেয়র িশ াথীেদর সংঘবদ জীবন এবং
সহিশ া িমক িশ াদােনর জন িব িবদ ালেয়র ব বসাপনা ও র ণােব ণাধীন
িশ াথীিনবাস;
(২৬) ‘িসি

েকট’ অথ িব িবদ ালেয়র িসি েকট;

(২৭) ‘সংিবিধ’ অথ এই আইেনর অধীন
(২৮) ‘সংসা’ অথ িব

িব িবদ ালয়
সাপন

ণীত সংিবিধ;

িবদ ালেয়র কােনা সংসা।

৩। (১) এই আইেনর িবধান অনুযায়ী িসেলট মহানগরীেত অথবা সরকার কতৃক
িনধািরত অন কােনা সােন িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয় নােম একিট
িব িবদ ালয় সািপত হইেব।
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িব িবদ ালেয়র চ াে লর, ভাইস-চ াে লর, া-ভাইস-চ াে লর, কাষাধ ,
িসি েকট ও অ াকােডিমক কাউি ল সম েয় িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয় নােম
একিট সংিবিধবদ সংসা গিঠত হইেব।
(৩ )

িব িবদ ালেয়র সায়ী ধারাবািহকতা ও একিট সাধারণ িসলেমাহর থািকেব এবং
এই আইেনর িবধান সােপে , ইহার সাবর ও অসাবর উভয় কার স িত অজন
কিরবার, অিধকাের রািখবার এবং হসানর কিরবার মতা থািকেব এবং উহা ীয়
নােম মামলা দােয়র কিরেত পািরেব এবং উহার িব েদ ও মামলা দােয়র করা যাইেব।

এখিতয়ার

৪। িব িবদ ালয়, এই আইন ারা অথবা ইহার অধীেন ণীত িবিধ, িবধান ও
সংিবিধ ারা অিপত সমুদয় মতা েয়াগ কিরেব।

িব িবদ ালেয়র
মতা

৫। এই আইন এবং ম ুির কিমশন আেদেশর িবধান সােপে
িনম প মতা থািকেব, যথা :-

,

িব িবদ ালেয়র

(১)

িচিকৎসা শােসর য কােনা িবষেয় সাতেকাতর অধ য়েনর, িবেশষ কিরয়া,
আধুিনক িচিকৎসা িব ান ও যুিকর য কােনা িবষেয় িশ া ও গেবষণার ব বসা
করা;
(২) নািসং-এ সাতক ও সাতেকাতর অধ

য়েনর ব বসা করা;

(৩) িচিকৎসা সহেযাগীেদর সাতক ও সাতেকাতর অধ

য়েনর ব বসা করা;

(৪)

িব িবদ ালয় এবং অিধভুক মিডেকল কেলজ বা ইনি িটউেটর িশ াদােনর
জন পাঠ ম িনধারণ করা;
( ৫)

িব িবদ ালেয়র িনধািরত পাঠ েম অধ য়ন স ূণ কিরয়ােছন এবং সংিবিধর
শতানুযায়ী এবং সংিবিধেত িবধৃত পদ িতেত গেবষণা কায স ূণ কিরয়ােছন
এই প ব িকেদর পরী া হণ, মূল ায়ন ও িডি এবং অন ান অ াকােডিমক
স ান দান করা;
(৬) অিধভুক

মিডেকল কেলজ বা ইনি িটউেটর িশ াথীেদর সনদ দান করা;

(৭)

সংিবিধ অনুযায়ী িবেশষ
স ান দান করা;

ে

কােনা ব িকেক স ানসূচক িডি বা অন ান

(৮)

িব িবদ ালেয়র অথবা ইনি িটউেটর িশ াথী নেহন এই প ব িকেদর জন
িব িবদ ালয় কতৃক িনধািরত িডেপামা ও সনদপ দােনর উে েশ বকৃতামালার
আেয়াজন ও িশ ার ব বসা করা এবং তাহািদগেক িডেপামা বা সনদপ দান করা;
(৯)

িব িবদ ালেয়র েয়াজেন, তৎকতৃক িনধািরত পনায় দেশ-িবেদেশ অন ান
িব িবদ ালয় ও কতৃপ ে র সিহত সহেযািগতা, যৗথ গেবষণা ও যৗথ িডি দান
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কমসূিচ হণ করা;
(১০)

ম ুির কিমশন কতৃক িনধািরত শত সােপে , িব িবদ ালেয়র েয়াজেন
অধ াপক, সহেযাগী অধ াপক, সহকারী অধ াপক, ভাষক এবং েয়াজনীয় অন
কােনা গেবষক িশ ক ও কমচারীর পদ সৃি এবং সংিশ িনবাচনী বাড কতৃক
সুপািরশকৃত ব িকবগেক চ াে লেরর অনুেমাদন েম সই সকল পেদ িনেয়াগ
দান করা;
(১১)

িব িবদ ালেয়র িশ াথীেদর বসবােসর জন িশ াথীিনবাস সাপন করা এবং
উহা র ণােব েণর ব বসা করা;
(১২)

মধার ীকৃিত দােনর উে েশ িব িবদ ালয় যই প উপযুক িবেবচনা
কিরেব সই প ফেলািশপ, সলারিশপ, পদক ও অন ান পুরসার বতন করা;
(১৩)

চ াে লেরর অনুেমাদন েম িশ া ও গেবষণার উনয়েনর জন অ াকােডিমক
িমউিজয়াম, পরী াগার, কমশালা এবং ইনি িটউট সাপন ও র ণােব ণ করা;
(১৪) িশ

া ও গেবষণার উনিত ও অ গিতর জন পুসক ও জানাল কাশ করা এবং
তথ ও যুিক ব বহােরর সুেযাগ সৃি করা;
(১৫)

িব িবদ ালেয়র িশ ক, কমচারী ও িশ াথীেদর নিতক ও অ াকােডিমক
শৃঙ লা ততাবধান ও িনয়নণ করা, পাঠ ম সহায়ক কায েমর উনয়ন এবং
তাহােদর ােস র উৎকষ সাধেনর ব বসা করা;
(১৬) িবিধ

ারা িনধািরত িফ দািব ও আদায় করা;

(১৭)

ধারা ৫০ এর িবধান সােপে , কােনা মিডেকল কেলজ, ড াল কেলজ,
নািসং কেলজ বা ইনি িটউটেক অিধভুক করা বা উহােদর অিধভুিক বািতল করা
এবং িবেদেশর য- কােনা মিডেকল িশ া িত ানেক ীকৃিত দান করা;
(১৮)

সকল কার সাতেকাতর িডি অজেনর জন িচিকৎসক, নাস ও িচিকৎসা
সহেযাগীেদর িশ ণ দান করা;
(১৯)

িব িবদ ালেয়র িশ ার স সারণ ও উনয়েনর জন ম ুির কিমশন ও
সরকােরর অনুমিত েম দিশ বা িবেদিশ ব িক বা িত ােনর িনকট হইেত অনুদান,
চাঁদা ও বৃিত হণ করা এবং া , ইত ািদ গঠন করা;
(২০)

িব িবদ ালেয়র ল অজেনর জন কােনা চুিকেত আবদ হওয়া, চুিক
বাসবায়ন করা, চুিকর শত পিরবতন করা অথবা চুিক বািতল করা;
(২১)

িশ াদান ও গেবষণা সংসা িহসােব িব িবদ ালেয়র উে শ পূরণকে
েয়াজনীয় আনুষিঙগক কায স াদন করা।
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সকেলর জন
িব িবদ ালয়
উ ুক

৬। য কােনা জািত, ধম, বণ, গা এবং িল িনিবেশেষ সকেলর জন িব িবদ ালয়
উ ুক থািকেব।

িব িবদ ালেয়র
িশ াদান

৭। (১) িব িবদ ালেয়র পরী া স িকত সকল ীকৃত িশ া ও গেবষণা কায ম
িব িবদ ালয় কতৃক পিরচািলত হইেব এবং পরী াগার বা কমশালার সকল বকৃতা
ও কম ইহার অনভুক হইেব।
(২) সংিবিধ

ারা িনধািরত পদ িতেত িশ কগণ িশ াদান পিরচালনা কিরেবন।

(৩) সংিবিধ ও িবিধ অনুযায়ী িশ

া ম ও পাঠ সূিচ িনধারণ করা হইেব।

(৪)

িব িবদ ালয় পার িরক সহেযািগতার িভিতেত কােনা মিডেকল কেলজ,
ড াল কেলজ বা ইনি িটউট বা অন কােনা িব িবদ ালেয়র সিহত িশ াদােনর
ব বসা কিরেত পািরেব।

ম ুির
কিমশন
কতৃ ক
পিরদশন

৮। (১) ম ুির কিমশন এক বা একািধক ব িক সম েয় গিঠত কিমিট ারা
িব িবদ ালয় ও উহার ভবন, নাগার, পরী াগার, যনপািত বা সহেযাগী িত ান
এবং িব িবদ ালয় কতৃক পিরচািলত পরী া, িশ াদান এবং অন ান কায ম
পিরদশন করাইেত পািরেব এবং একই পদ িতেত িব িবদ ালেয়র অন কােনা
িবষেয় তদন করাইেত পািরেব।
(২)

ম ুির কিমশন তৎকতৃক অনুে য় েত ক পিরদশন বা তদেনর অিভ ায়
স েক িব িবদ ালয়েক নািটশ দান কিরেব এবং এই প পিরদশন ও তদেন
িব িবদ ালেয়র িতিনিধে র অিধকার থািকেব।
(৩ )

ম ুির কিমশন উপধারা (২)-এ উিলিখত পিরদশন অথবা তদন স েক উহার
অিভমত অবিহত কিরয়া তৎস েক েয়াজনীয় ব বসা হেণর জন
িব িবদ ালয়েক পরামশ িদেব এবং িব িবদ ালয় কতৃক গৃহীত ব বসার িতেবদন
িব িবদ ালয় কতৃপ ম ুির কিমশেনর িনকট রণ কিরেব।
(৪) িব

িবদ ালয়, ম ুির কিমশন কতৃক িনধািরত রিজ ার ও নিথপ র ণােব ণ
কিরেব এবং কিমশেনর চািহদা অনুযায়ী িতেবদন, পিরসংখ ান এবং অন িবধ তথ
সরবরাহ কিরেব।

কমচারী

৯। িব িবদ ালেয়র িন
(ক) ভাইস-চ
(খ)
(গ)

প কমচারী থািকেব, যথা :-

াে লর;

া-ভাইস-চ াে লর;
কাষাধ

;
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(ঙ) িডন;
(চ)

র;

(ছ)

েভা

(জ)

নাগািরক;

(ঝ) পরী

;

া িনয়নক;

(ঞ) পিরচালক (পিরক

না ও উনয়ন);

(ট) পিরচালক (অথ ও িহসাব);
(ঠ) পিরচালক (হাসপাতাল);
(ড )

ধান েকৗশলী;

(ঢ) সংিবিধ

চ াে লর

ারা িব িবদ ালেয়র কমচারী িহসােব ঘািষত অন ান কমচারী।

১০। (১) গণ জাতনী বাংলােদেশর রা পিত িব িবদ ালেয়র চ াে লর হইেবন।
(২)

চ াে লর বা তৎকতৃক মেনানীত কােনা ব িক িব িবদ ালেয়র অ াকােডিমক
িডি ও স ানসূচক িডি দােনর সমাবতন অনু ােন সভাপিত কিরেবন।
(৩ ) চ

াে লর এই আইন ও সংিবিধ ারা অিপত মতার অিধকারী হইেবন।

(৪)

স ানসূচক িডি
হইেব।

দােনর িতিট সােব চ াে লেরর অনুেমাদন থািকেত

( ৫)

চ াে লেরর িনকট যিদ সেনাষজনকভােব তীয়মান হয় য, িব িবদ ালেয়র
াভািবক কায ম তরভােব িবিঘত হইবার ন ায় অ াভািবক পিরিসিত িবরাজ
কিরেতেছ, সই ে িব িবদ ালেয়র াভািবক কায ম চালু রািখবার ােথ িতিন
েয়াজনীয় আেদশ অথবা িনেদশ দান কিরেত পািরেবন এবং অনু প আেদশ বা
িনেদশ কতৃপ , িশ ক ও কমচারীেদর জন বাধ তামূলক হইেব এবং ভাইসচ াে লর উক আেদশ বা িনেদশ কাযকর কিরেবন।

ভাইসচ াে লর
িনেয়াগ

১১। (১) চ াে লর, িব িবদ ালেয়র অধ াপকগেণর মধ হইেত তৎকতৃক িনধািরত
শেত, অথবা িচিকৎসা শােস অধ াপনায় পযাপ অিভ তাস ন কােনা ব িকেক,
সরকাির গেজেট াপন ারা, ৪ (চার) বৎসর ময়ােদর জন ভাইস-চ াে লর পেদ
িনেয়াগ কিরেবন:
তেব শত থােক য, কােনা ব িক একািদ েম ২( ই) ময়ােদর অিধক ভাইসচ াে লর পেদ িনেয়াগ লাভ কিরেবন না।
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উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না ক, ভাইস-চ াে লর চ াে লেরর সনুি
সােপে , পেদ বহাল থািকেবন।
(৩ )

ভাইস-চ াে লেরর পদ শূন হইেল িকংবা ছুিট, অনুপিসিত, অসুসতা বা অন
কােনা কারেণ ভাইস-চ াে লর দািয় পালেন অসমথ হইেল,
মত, শূন পেদ
নবিনযুক ভাইস-চ াে লর কাযভার হণ না করা পযন িকংবা ভাইস-চ াে লর
পুনরায় ীয় কাযভার হণ না করা পযন া-ভাইস-চ াে লরগেণর মেধ িযিন
কেম জ তম িতিন ভাইস-চ াে লেরর দািয় পালন কিরেবন :
তেব শত থােক য, জ তম া-ভাইস চ াে লেরর অনুপিসিতেত কিন তম াভাইস চ াে লর এবং কিন তম
া-ভাইস চ াে লেরর অনুপিসিতেত
িব িবদ ালেয়র কাষাধ ভাইস-চ াে লেরর দািয় পালন কিরেবন।

ভাইসচ াে লেরর
মতা ও
দািয়

১২। (১) ভাইস-চ াে লর িব িবদ ালেয়র সাব িণক ধান অ াকােডিমক ও ধান
িনবাহী হইেবন এবং িতিন পদািধকারবেল িসে েকট, অ াকােডিমক কাউি ল ও
পিরক না ও উনয়ন কিমিটর চয়ারম ান হইেবন।
(২) ভাইস-চ

াে লর তাঁহার দািয় পালেন চ াে লেরর িনকট দায়ী থািকেবন।

(৩ )

ভাইস-চ াে লেরর এই আইন, সংিবিধ, িবিধ এবং িবধােনর িবধানাবিল
িব সতার সিহত পালন ও কাযকর কিরেবন এবং ত ারা িনধািরত অন ান মতা
েয়াগ কিরেত পািরেবন।
(৪)

ভাইস-চ াে লর িব িবদ ালেয়র য- কােনা কতৃপ বা সংসার কােনা সভায়
উপিসত থািকেত এবং উহার কাযাবিলেত অংশ হণ কিরেত পািরেবন, তেব িতিন
উহার সদস না হইেল উহােত কােনা ভাট দান কিরেত পািরেবন না।
( ৫)

ভাইস-চ াে লর িসি েকট, অ াকােডিমক কাউি ল এবং পিরক না ও উনয়ন
কিমিটর সভা আহবান কিরেবন এবং িসদ ান বাসবায়েনর জন কাযকর ব বসা হণ
কিরেবন।
(৬)

এই আইন, সংিবিধ, িবিধ ও িবধান অনুসাের িব িবদ ালয় পিরচালনার
ভাইস-চ াে লর িসি েকেটর িনকট দায়ী থািকেবন।

ে

(৭)

ভাইস-চ াে লর, েয়াজন মেন কিরেল, তাঁহার কােনা মতা ও দািয় ,
িসি েকেটর পূবানুেমাদ েম, িব িবদ ালেয়র কােনা কমচারীেক অপণ কিরেত
পািরেবন।
(৮) ভাইস-চ

াে লর িব িবদ ালেয়র িশ ক ও ধারা ৯ এ বিণতেদর িনেয়াগ, বরখাস
বা সামিয়ক বরখাস এবং তাহােদর িব েদ শািসমূলক ব বসা হণ স েক
িসি েকেটর িসদ ান কাযকর কিরেবন।
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িবদ ালেয়র িশ ক ও কমচারীেদর উপর ভাইস-চ াে লেরর সাধারণ িনয়নণ
মতা থািকেব।

(১০)

ভাইস-চ াে লর, িসি েকেটর পবানুেমাদ েম, কােনা শূন পেদ স ূণ
অসায়ীভােব অনিধক ৬(ছয়) মােসর জন অধ াপক, সহেযাগী অধ াপক ও সহকারী
অধ াপক ব তীত অন ান িশ ক এবং া-ভাইস-চ াে লর ও কাষাধ ব তীত
অন কােনা কমচারী িনেয়াগ কিরেত পািরেবন এবং েয়াজেন, উক প িনেয়ােগর
ময়াদ অনূ ৬ (ছয়) মাস পযন বৃিদ কিরেত পািরেবন :
তেব শত থােক য, যথাযথ কতৃপ কতৃক অনুেমািদত হয় নাই এই প কােনা
পেদ উক প কােনা িনেয়াগ করা যাইেব না :
আরও শত থােক য, বিধত ময়ােদর মেধ িনেয়াগ িনয়িমত করা না হইেল উক
ময়াদ শেষ িনেয়াগ বািতল করা হইয়ােছ বিলয়া গণ হইেব।
(১১)

িব িবদ ালয় পিরচালনার ে জ ির পিরিসিতর উদব হইেল এবং ভাইসচ াে লেরর িবেবচনায় তৎস েক তাৎ িণক কােনা ব বসা হণ েয়াজনীয়
িবেবিচত হইেল িতিন সই ব বসা হণ কিরেত পািরেবন এবং িবষয়িট স েক
সাধারণত য কমচারী বা কতৃপ বা সংসা ব বসা হণ কিরেত পািরেতন, সই
কমচারী, কতৃপ বা সংসােক, যথাশী সমব, গৃহীত ব বসা স েক অবিহত
কািরেবন।
(১২)

িব িবদ ালেয়র কােনা কতৃপ বা সংসার িসদ ােনর সিহত ভাইস-চ াে লর
ঐকমত পাষণ না কিরেল িতিন উক িসদ ােনর বাসবায়ন সিগত রািখয়া তাহার
মতামতসহ িসদ ানিট সংিশ কতৃপ বা সংসার পরবতী িনয়িমত সভায়
পুনিবেবচনার জন উক কতৃপ বা সংসার িনকট ফরত পাঠাইেত পািরেবন এবং
যিদ উক কতৃপ বা সংসার পুনিবেবচনার পর ভাইস-চ াে লর উহার সিহত
ঐকমত পাষণ না কেরন, তাহা হইেল িতিন িবষয়িট িসদ ােনর জন চ াে লেরর
িনকট রণ কিরেত পািরেবন এবং এইে ে চ াে লেরর িসদ ানই চূড়ান হইেব।

া-ভাইসচ াে লর

১৩। (১) চ াে লর তৎকতৃক িনধািরত শেত, িব িবদ ালেয় িনয়িমতভােব কমরত
অধ াপকগেণর মধ হইেত, সরকাির গেজট াপন ারা, ৪(চার) বৎসর ময়ােদর
জন , অনূ ২( ই) জন া-ভাইস-চ াে লর িনেয়াগ কিরেবন।
(২)

া-ভাইস-চ াে লর সংিবিধ, িবিধ এবং িবধান ারা িনধািরত এবং ভাইসচ াে লর কতৃক দত মতা েয়াগ এবং দািয় পালন কিরেবন।

কাষাধ

১৪। (১) চ াে লর, তৎকতৃক িনধািরত শত ও ময়ােদর জন , সরকাির গেজেট
াপন ারা, িব িবদ ালেয় িনয়িমতভােব কমরত একজন অধ াপকেক বা সরকার
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কতৃক মেনানীত একজন উপযুক ব িকেক িব িবদ ালেয়র কাষাধ
কিরেবন।

িনেয়াগ

(২)

ছুিট, অসুসতা বা অন কােনা কারেণ কাষাধ ে র পদ সামিয়কভােব শূন
হইেল, িসি েকট অিবলে চ াে লরেক তৎস েক অবিহত কিরেবন এবং
চ াে লর কাষাধ ে র কাযাবিল স াদেনর জন য ব বসা হণ করা েয়াজন
মেন কিরেবন সই ব বসা হণ কিরেবন।
(৩ )

কাষাধ িব িবদ ালেয়র তহিবেলর সািবক ততাবধান কিরেবন এবং উহার
অথ সং ান নীিত স েক পরামশ দান কিরেবন।
(৪)

কাষাধ , িসি েকেটর িনয়নণ সােপে , িব িবদ ালেয়র স িত ও িবিনেয়াগ
পিরচালনা কিরেবন এবং িতিন বািষক বােজট ও িহসাব িববরণী পশ কিরবার জন
দায়ী থািকেবন।
( ৫)

য খােতর জন অথম ুির বা বরা করা হইয়ােছ, সই খােতই যন উহা ব য়
করা হয় তাহা দিখবার জন কাষাধ , িসি েকট দত মতা সােপে , দায়ী
থািকেবন।
(৬)

কাষাধ

, িব

(৭)

কাষাধ
কিরেবন।

রিজ ার

িবদ ালেয়র পে অথ সং ান সকল চুিকেত া র কিরেবন।

সংিবিধ, িবিধ এবং িবধান ারা িনধািরত অন ান

মতা েয়াগ

১৫। রিজ ার িব িবদ ালেয়র আবািসক কমচারী হইেবন এবং িতিন(ক)

িব িবদ ালেয়র দিললপ ও সাধারণ িসলেমাহর র ণােব ণ কিরেবন এবং
িসি েকট কতৃক অিপত িব িবদ ালেয়র অন ান সকল স িতর ততাবধায়ক
হইেবন;
(খ)

অথসং ান চুিক ব তীত অন ান চুিকেত িব িবদ ালেয়র পে
কিরেবন;

া র দান

(গ)

িব িবদ ালেয়র সকল অিফস সং ান িচিঠপ আদান-

িব িবদ ালেয়র পে
দান কিরেবন;

(ঘ) িসি

েকট এবং অ াকােডিমক কাউি েলর সিচেবর দািয় পালন কিরেবন;

(ঙ)

িডনেদর সিহত তাহােদর পান,
কিরেবন; এবং
(চ)

া াম ও িসিডউল স েক সংেযাগ র া

অ াকােডিমক কাউি ল এবং িসি েকট কতৃক সময় সময় অিপত বা ভাইসচ াে লর কতৃক দত অন ান দািয় পালন কিরেবন।
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পরী া
িনয়নক

১৬। পরী া িনয়নক পরী া পিরচালনার সিহত স িকত সকল িবষেয়র দািয়ে
থািকেবন এবং সংিবিধ, িবিধ এবং িবধান ারা িনধািরত এবং ভাইস-চ াে লর
কতৃক দত অন ান দািয় পালন কিরেবন।

অন ান
কমচারী
িনেয়াগ ও
তাহােদর
মতা ও
দািয়

১৭। িব িবদ ালেয়র য সকল কমচারীর িনেয়াগ পদ িত, দািয় ও মতা স েক
এই আইেনর কােনা িবধােন উেলখ নাই, িসি েকট সংিবিধ ারা, সই সকল
কমচারীর িনেয়াগ পদ িত এবং তাহােদর দািয় ও মতা িনধারণ কিরেব।

কতৃ প

১৮। িব িবদ ালেয়র িনমণ প কতৃপ থািকেব, যথা :(ক) িসি
(খ) অ

েকট;

াকােডিমক কাউি ল;

(গ) অনুষদ;
(ঘ) পাঠ
(ঙ)

ম কিমিট;

বাড অব অ াডভা

ািডজ;

(চ) অথ কিমিট;
(ছ) পিরক

না ও উনয়ন কিমিট;

(জ) িনবাচনী
(ঝ )

বাড;

নিতকতা কিমিট;

(ঞ) শৃঙ লা
(ট) িব

বাড;

িবদ ালেয়র সংযুক হাসপাতাল ব বসাপনা কিমিট; এবং

(ঠ) সংিবিধেত িবধৃত অন

িসি েকট

ান কতৃপ ।

১৯। (১) িনম প সদস সম েয় িসি েকট গিঠত হইেব, যথা:(ক) ভাইস-চ

াে লর, িযিন ইহার চয়ারম ানও হইেবন;

(খ) জাতীয় সংসেদর
(গ)

ীকার কতৃক মেনানীত জাতীয় সংসেদর ২ ( ই) জন সদস ;

া-ভাইস-চ াে লরগণ;

( ঘ)

ব বন ু শখ মুিজব মিডেকল িব িবদ ালেয়র ভাইস-চ াে লর কতৃক মেনানীত
একজন িতিনিধ;
(ঙ)

কাষাধ

;

(চ) সকল িডন;
ি

ট ি

ি ি

ই

27/01/2020

িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয় আইন, ২০১৮

(ছ)

অধ াপক, সহেযাগী অধ াপক ও সহকারী অধ াপকবৃে র মধ হইেত ১ (এক)
জন কিরয়া িব িবদ ালেয়র
পযােয়র িশ কেদর ভােট িনবািচত সদস ;
(জ)

চ াে লর কতৃক মেনানীত ২ ( ই) জন ব িক যাহারা কােনা গেবষণা
িত ােনর সদস অথবা িচিকৎসা ে মূল বান অবদান রািখয়ােছন;

(ঝ ) চ

াে লর কতৃক মেনানীত অ াকােডিমক কাউি েলর ১ (এক) জন সদস ;

(ঞ) িব

িবদ ালয় ম ুির কিমশেনর একজন পূণকালীন সদস ;

(ট) িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট;
(ঠ) মহাপিরচালক,

াস অিধদপর;

(ড )

াস িশ া ও পিরবার কল াণ িবভাগ, াস ও পিরবার কল াণ মনণালয় কতৃক
মেনানীত উক িবভােগর অনূ ন যু সিচব পদমযাদার একজন িতিনিধ;
(ঢ)

মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ, িশ া মনণালয় কতৃক মেনানীত উক িবভােগর
অনূ ন যু সিচব পদমযাদার একজন িতিনিধ;
( ণ)

অথ িবভাগ কতৃক মেনানীত উক িবভােগর অনূ ন যু সিচব পদমযাদার
একজন িতিনিধ;
(ত)

অিধভুক মিডেকল কেলেজর অধ গেণর মধ হইেত চ াে লর কতৃক
পালা েম মেনানীত ২ ( ই) জন অধ ;
(থ)

বাংলােদশ মিডেকল এেসািসেয়শেনর সভাপিত বা তৎকতৃক মেনানীত সহসভাপিতর িনেম নেহন এই প একজন িতিনিধ;
( দ)

বাংলােদশ কেলজ অব িফিজিসয়ানস এ সাজনস এর সভাপিত বা তৎকতৃক
মেনানীত সহ-সভাপিতর িনেম নেহন এই প একজন িতিনিধ;
(ধ)

বাংলােদশ মিডেকল এ ড াল কাউি েলর সভাপিত বা তৎকতৃক মেনানীত
সহ-সভাপিতর িনেম নেহন এই প একজন িতিনিধ;
(ন)

বাংলােদশ ফডােরল ইউিনয়ন অব জানািলে র সভাপিত বা তৎকতৃক
মেনানীত একজন িতিনিধ; এবং
(প)

রিজ ার, িযিন ইহার সিচবও হইেবন।

(২)

িসি েকেটর য- কােনা মেনানীত সদস মেনানয়েনর তািরখ হইেত ২ ( ই)
বৎসর ময়ােদ সদস পেদ অিধি ত থািকেবন:
তেব শত থােক য, ময়াদ শষ হওয়া সেতও তাঁহার সলািভিষক সদস কাযভার
হণ না করা পযন িতিন সদস পেদ বহাল থািকেবন:
আরও শত থােক য, কােনা ব িক যিদ িব িবদ ালেয়র িশ ক, িডন, অ াকােডিমক
কাউি েলর সদস বা কােনা অ ােসািসেয়শন অথবা ইউিনয়েনর সভাপিত বা সদস
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বা সরকাির কমচারী িহসােব িসি েকেটর সদস হইয়া থােকন, তাহা হইেল িতিন
যতিদন পযন অনু প িশ ক, িডন, সভাপিত, সদস বা সরকাির কমচারী
থািকেবন, ততিদন পযন িসি েকেটর সদস পেদ অিধি ত থািকেবন।
(৩ )

িসি েকেটর মেনানীত কােনা সদস একািদ েম ২
মেনানীত হইেত পািরেবন না।

িসি েকেটর
মতা ও
দািয়

(

ই) ময়ােদর অিধক

২০। (১) িসি েকট িব িবদ ােয়র ধান িনবাহী কতৃপ হইেব এবং এই আইন ও
ম ুির কিমশন আেদেশর িবধান এবং ভাইস-চ াে লেরর উপর অিপত মতা
সােপে , িব িবদ ােয়র কাযাবিল, িত ানসমূহ এবং স িতর উপর িসি েকেটর
সাধারণ ব বসাপনা ও ততাবধােনর মতা থািকেব এবং এই আইন, সংিবিধ, িবিধ
এবং িবধােনর িবধানসমূহ যথাযথভােব পািলত হইেতেছ িক না, সইিদেক ল
রািখেব।
(২)

উপধারা (১)-এর সামি কতা ূণ না কিরয়া, িসি েকট িনম প দািয় পালন
কিরেব, যথা:(ক)

িব িবদ ালেয়র স িত অজন ও তহিবল সং হ, অিধকাের রাখা এবং িনয়নণ
ও পিরচালনা;
(খ)

িব িবদ ালেয়র বািষক িতেবদন, বািষক িহসাব ও বািষক সমাব ব েয়র সাব
িবেবচনা ও িসদ ান হণ;
(গ) অথ সং

ান িবষেয় অথ কিমিটর পরামশ িবেবচনা;

( ঘ)

িব িবদ ালেয়র সাধারণ িসলেমাহেরর আকার িনধারণ এবং উহার হফাজেতর
ব বসা ও ব বহার পদ িত িন পণ;
(ঙ)

িব িবদ ালয় কতৃক াপ সকল উইেলর পূণ িববরণসহ িব িবদ ালেয়র আিথক
চািহদার পূণ িববরণ িতবৎসর ম ুির কিমশেনর িনকট পশ;
(চ)

সাধারণ বা িবেশষ উে েশ িব িবদ ালয়েক
পিরচালনা;

দত য- কােনা তহিবল

(ছ)

এই আইন বা সংিবিধেত অন কােনা িবধান না থািকেল, িব িবদ ালেয়র
িশ ক ও অন ান কমচারী িনেয়াগ এবং তাহােদর দািয় ও চাকুিরর শতাবিল
িনধারণ;
(জ)

িব িবদ ালেয়র পে
অসাবর স িত হণ;
(ঝ) িব

উইল, দান এবং অন িবধভােব হসানরকৃত সাবর বা

িবদ ালেয়র পে পরী া অনু ান এবং উহার ফলাফল কােশর ব বসা;
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(ঞ )

এই আইন ারা অিপত ভাইস-চ াে লেরর মতা সােপে , সংিবিধ এবং িবিধ
অনুসাের িব িবদ ালেয়র সিহত সংিশ সকল িবষয় িনধারণ ও িনয়নণ;
(ট)

চ াে লেরর অনুেমাদন েম, এই আইন ও ম ুির কিমশন আেদেশর িবধানাবিল
সােপে , িবিধ ও সংিবিধ ণয়ন এবং েয়াজেন উহা সংেশাধন;
( ঠ)

সংিবিধ অনুসাের এবং অ াকােডিমক কাউি েলর সুপািরশ েম ম ুির কিমশন
এবং সরকােরর পূবানুেমাদন সােপে , অধ াপক, সহেযাগী অধ াপক, সহকারী
অধ াপক, ভাষক এবং অন ান িশ ক ও গেবষেকর পদ সৃি , সামিয়কভােব
সিগত বা িবেলাপ;
(ড )

সংিবিধ অনুসাের এবং অ াকােডিমক কাউি েলর সুপািরশ অনুযায়ী কােনা
িবভাগ বা ইনি িটউট িবেলাপ বা সামিয়কভােব সিগত;
(ঢ)

সংিবিধ অনুসাের এবং অ াকােডিমক কাউি েলর সুপািরশ অনুযায়ী কােনা
িব ান ব িকেক িব িবদ ালেয়র িশ ক েপ ীকৃিত দান;
( ণ)

িবধান ারা িনধািরত শত সােপে এবং ভাইস-চ াে লেরর সুপািরশ েম
করিণক ও অন ান কমচারী িনেয়ােগর িবষেয় উহার মতা উপযুক কতৃপ েক
অপণ;
(ত) এই আইন ও সংিবিধ

ারা অিপত অন ান

মতা েয়াগ এবং দািয় পালন;

(থ)

িব িবদ ালেয়র এই প অন ান মতা েয়াগ, যাহা এই আইন বা সংিবিধর
অধীন অন কােনা কতৃপ েক দান করা হয় নাই।

অ াকােডিমক
কাউি ল

২১। (১) িনম প সদস সম েয় অ াকােডিমক কাউি ল গিঠত হইেব, যথা:(ক) ভাইস-চ
(খ)
(গ)

াে লর, িযিন ইহার চয়ারম ানও হইেবন;

া-ভাইস-চ াে লরগণ
কাষাধ

;

(ঘ) সকল িডন;
(ঙ)

ভাইস-চ াে লর, ব বন ু শখ মুিজব মিডক াল িব িবদ ালয়, কতৃক মেনানীত
একজন অধ াপক;
(চ)

খ াতনামা িচিকৎসা িব ানীেদর মধ হইেত চ াে লর কতৃক মেনানীত ২ ( ই)
জন ব িক;
(ছ) সকল িবভােগর

ধানগণ;

(জ)

অিধভুক মিডক াল কেলজসমূেহর অধ গেণর মধ হইেত চ াে লর কতৃক
মেনানীত ৪ (চার) জন অধ ;
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(ঝ )

অিধভুক পা
াজুেয়ট মিডক াল ইনি িটউটসমূেহর যিদ থােক,
পিরচালকগেণর মধ হইেত চ াে লর কতৃক মেনানীত ২ ( ই) জন পিরচালক;
(ঞ) পিরচালক (িচিকৎসা িশ
(ট)

া ও াস জনশিক উনয়ন), াস অিধদপর; এবং

রিজ ার, িযিন ইহার সিচবও হইেবন।

(২)

অ াকােডিমক কাউি েলর য- কােনা মেনানীত সদস মেনানয়েনর তািরখ
হইেত ২ ( ই) বৎসর ময়ােদ সদস পেদ অিধি ত থািকেবন:
তেব শত থােক য, ময়াদ শষ হওয়া সেতও তাঁহার সলািভিষক সদস কাযভার
হণ না করা পযন িতিন সদস পেদ বহাল থািকেবন:
আরও শত থােক য, য পদ বা িত ান হইেত িতিন মেনানীত হইয়ািছেলন সই
পদ বা িত ােন যিদ না থােকন, তাহা হইেল িতিন অ াকােডিমক কাউি েলর
সদস পেদও থািকেত পািরেবন না।

অ াকােডিমক
কাউি েলর
মতা ও
দািয়

২২। (১) অ াকােডিমক কাউি ল িব িবদ ালেয়র ধান িশ া িবষয়ক কতৃপ
হইেব।
(২)

এই আইন, সংিবিধ এবং িবিধিবধান সােপে , িব িবদ ালয় ও উহার অিধভুক
সকল িশ া ও পরী ার মান বজায় রািখবার িবষেয় অ াকােডিমক কাউি ল দায়ী
থািকেব এবং এই সকল িবষেয়র উপর উহার িনয়নণ ও ততাবধান কিরবার মতা
থািকেব।
(৩ )

অ াকােডিমক কাউি ল, এই আইন, ম ুির কিমশন আেদশ, সংিবিধ এবং
ভাইস-চ াে লর ও িসি েকেটর মতা সােপে , িশ া ম ও পাঠ ম এবং
িশ াদান, গেবষণা ও পরী ার যথাযথ মান িনধারেণর জন িবধান ণয়ন কিরেত
পািরেব।
(৪)

ভাইস-চ াে লর ও িসি েকেটর উপর অিপত মতা সােপে
কাউি েলর িনম প মতা থািকেব, যথা :(ক) িশ
(খ)

,

অ াকােডিমক

া সং ান সকল িবষেয় িসি েকটেক পরামশ দান করা;

িশ া সং ান িবধান ণয়েনর জন তৎস েক িসি েকেটর িনকট সুপািরশ

করা;
(গ)

গেবষণায় িনেয়ািজত ব িকেদর িনকট হইেত িরেপাট তলব করা এবং
তৎস েক িসি েকেটর িনকট সুপািরশ করা;
( ঘ)

পরী ায় অংশ হণ সং ান কােনা িবষেয় িশ াথীগণেক কী কী শেত রহাই
দওয়া যায় তাহা িসর করা;
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(ঙ)

িব িবদ ালেয়র িবভাগ এবং পাঠ ম কিমিট গঠেনর জন িসি েকেটর িনকট
পিরক না পশ করা;
(চ)

িব িবদ ালেয় অধ াপনা ও গেবষণা ব বসা করা এবং উহােদর উনয়েনর ব বসা
করা;
(ছ)

িসি েকেটর অনুেমাদন সােপে , অনুষেদর সুপািরশ েম সকল পরী ার
িতিট িবষেয়র পাঠ ম ও সময়সূিচ ণয়ন ও গেবষণার িবষয়বসু িনধারণ করা;

(জ)

সাতেকাতর ও িপএইচ.িড. িডি র জন কােনা াথীর িথিসেসর কােনা
িবষেয়র সাব করা হইেল উহা নিতকতা কিমিট এবং বাড অব অ াডভা
ািডেজর িবেবচনা সােপে অনুেমাদন বা ত াখ ান করা;
(ঝ )

অন ান িব িবদ ালেয়র পরী া এই িব িবদ ালেয়র অনু প পরী ার সমমান
স ন হইেল, অনু প সমমান স ন িডি িহসােব ীকৃিত দান ;
(ঞ )

িব িবদ ালেয় অধ াপনা ও গেবষণার
উপর িসি েকটেক পরামশ দান ;
(ট) িব

ে নূতন কােনা উনয়ন সােবর

িবদ ালেয়র নাগার ব বহার সং ান িবিধ ণয়ন ও সংেশাধন ;

(ঠ) িব

িবদ ালেয়র গেবষণা উনয়েনর সুপািরশ করা এবং উহার িনকট
সং ান অন ান িবষেয় িসি েকটেক পরামশ দান ;

িরত িশ া

(ড )

নতুন অনুষদ বা িবভাগ িত া এবং কােনা অনুষেদর গেবষণা ও িমউিজয়ােম
নূতন িবষয় বতেনর স াব িসি েকেটর িবেবচনার জন পশ করা ;
(ঢ)

অধ াপক, সহেযাগী অধ াপক, সহকারী অধ াপক, ভাষক বা অন ান
িশ েকর পদ সৃি , সামিয়কভােব সিগত বা িবেলাপ কিরবার সাব িবেবচনা এবং
তৎস েক িসি েকেটর িনকট সুপািরশ পশ করা।
( ৫)

অ াকােডিমক কাউি ল সংিবিধ ারা অিপত অন ান
পালন কিরেব।

অনুষদ

মতা েয়াগ ও দািয়

২৩। (১) িব িবদ ালেয় িনম প অনুষদ থািকেব, যথা:(ক)

মিডিসন অনুষদ ;

(খ) সাজারী অনুষদ ;
(গ)

বিসক সাই ও প ারা-িকিনক াল সাই অনুষদ ;

( ঘ)

ড াল অনুষদ ;

(ঙ) নািসং অনুষদ ;
(চ) বােয়া-

টকেনালিজ ও বােয়া- মিডক াল ইি িনয়ািরং অনুষদ ;
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মিডক াল টকেনালিজ অনুষদ ;

(জ) ি

েভনিটভ অ া

সাশ াল মিডিসন অনুষদ।

(২) উপধারা (১) এ উিলিখত অনুষদ ব

তীতও িচিকৎসা ও গেবষণা সং ান অন য
কােনা অনুষদ িবিধ ও সংিবিধর িবধান সােপে এবং অ াকােডিমক কাউি েলর
সুপািরশ ও িসি েকেটর অনুেমাদন েম গঠন করা যাইেব।
(৩ )

অ াকােডিমক কাউি েলর িনয়নণ সােপে , েত ক অনুষদ সংিবিধ ও িবিধ
ারা িনিদ িবষেয় অধ াপনা ও গেবষণা পিরচালনার দািয়ে থািকেব।

(৪)

অনুষদ গঠন এবং উহােদর মতা ও কাযাবিল সংিবিধ ও িবিধ ারা িনধািরত
হইেব।
( ৫)

েত ক অনুষেদর একজন কিরয়া িডন থািকেব এবং িতিন ভাইস-চ াে লেরর
ততাবধােন অনুষদ স িকত সংিবিধ, িবিধ ও িবধান যথাযথভােব পালেনর জন
দায়ী থািকেবন।
(৬)

েত ক অনুষেদর িডন সংিশ অনুষেদর অনভুক সকল িবভােগর িশ কেদর
ারা িনবািচত হইেবন।

িবভাগ

২৪। (১) িব িবদ ালেয় িশ াদান করা হয় এই প েত কিট িবষয়েক এক একিট
িবভাগ িহসােব গণ করা হইেব।
(২)

সংিশ িবষেয়র অধ াপক ও সহেযাগী অধ াপকগেণর মধ হইেত জ তার
িভিতেত পযায় েম ৩(িতন) বৎসেরর জন একজন িশ ক িবভােগর ধান হইেবন
এবং িতিন ভাইস-চ াে লর ও িডেনর িনয়নণ ও সাধারণ ততাবধান সােপে ,
কাযাবিলর পিরক না ও সম য়সাধেনর জন দায়ী থািকেবন।

পাঠ ম
কিমিট

২৫। েত ক অনুষেদ সংিবিধ ারা িনধািরত পাঠ ম কিমিট থািকেব।

বাড অব
অ াডভা
ািডজ

২৬। িব িবদ ালেয়র িশ া ও গেবষণা ব বসার জন একিট বাড অব অ াডভা
ািডজ থািকেব এবং উহা সংিবিধ ারা িনধািরত পদ িতেত গিঠত হইেব।

অথ কিমিট

২৭। (১) িনম প সদস সম েয় অথ কিমিট গিঠত হইেব, যথা :(ক)

কাষাধ

, িযিন ইহার

চয়ারম ানও হইেবন ;

(খ)

িসি েকট কতৃক মেনানীত ১(এক) জন িসি েকট সদস , িযিন িব িবদ ালেয়র
চাকিরেত িনেয়ািজত নেহন ;
(গ)

া-ভাইস চ াে লরগণ ;
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( ঘ) অ

াকােডিমক কাউি ল কতৃক, পালা েম, মেনানীত একজন িডন ;

(ঙ) িসি

েকট কতৃক মেনানীত িব িবদ ালেয়র একজন অধ াপক ;

(চ)

সরকার কতৃক মেনানীত যু সিচব পদমযাদার িনেম নেহন এই প একজন
িতিনিধ;

(ছ) চ
(জ)

াে লর কতৃক মেনানীত একজন িহসাব িবশারদ ;

রিজ ার ;

(ঝ) িব

িবদ ালয় ম ুির কিমশেনর িতিনিধ ;

(ঞ) িব

িবদ ালেয়র পিরচালক (অথ ও িহসাব), িযিন ইহার সিচবও হইেবন।

(২)

অথ কিমিটর মেনানীত সদস গণ ২( ই) বৎসেরর জন সদস পেদ অিধি ত
থািকেবন :
তেব শত থােক য, ময়াদ শষ হওয়া সেতও তাঁহার সলািভিষক সদস কাযভার
হণ না করা পযন িতিন সদস পেদ বহাল থািকেবন।
(৩) অথ কিমিট(ক) িব

িবদ ালেয়র আয় ও ব েয়র ততাবধান কিরেব ;

(খ)

িব িবদ ালেয়র বািষক বােজট িবেবচনা এবং এতৎিবষেয় িসি েকটেক পরামশ
দান কিরেব ;

(গ)

িব িবদ ালেয়র অথ, তহিবল, স দ ও িহসাব িনকাশ সং ান যাবতীয় িবষেয়
িসি েকটেক পরামশ দান কিরেব ; এবং
(ঘ) সংিবিধ

ারা িনধািরত অথবা ভাইস চ াে লর ও িসি েকট কতৃক দত অন ান
দািয় পালন কিরেব।

পিরক না ও
উনয়ন কিমিট

২৮। (১) িনম প সদস সম েয় পিরক না ও উনয়ন কিমিট গিঠত হইেব, যথা :(ক) ভাইস চ
(খ)
(গ)

াে লর, িযিন ইহার চয়ারম ানও হইেবন ;

া-ভাইস চ াে লরগণ ;
কাষাধ

(ঘ) ভাইস চ
(ঙ) িসি

;

াে লর কতৃক, পালা েম, মেনানীত ২( ই) অনুষেদর িডন ;

েকট কতৃক মেনানীত উহার একজন সদস

(চ)

;

িব িবদ ালেয়র কেম িনেয়ািজত নেহন সরকার কতৃক মেনানীত এই প
একজন সপিত ও একজন অথনীিতিবদ ;
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(ছ)

সরকার কতৃক মেনানীত যু সিচব পদমযাদার িনেম নেহন এই প একজন
িতিনিধ;

(জ)

ধান েকৗশলী ; এবং

(ঝ) পিরচালক (পিরক

না ও উনয়ন), িযিন ইহার সিচবও হইেবন।

(২)

পিরক না ও উনয়ন কিমিটর য- কােনা মেনানীত সদস মেনানয়েনর তািরখ
হইেত ২( ই) বৎসর ময়ােদ সদস পেদ অিধি ত থািকেবন :
তেব শত থােক য, ময়াদ শষ হওয়া সেতও তাঁহার সলািভিষক সদস কাযভার
হণ না করা পযন িতিন সদস পেদ বহাল থািকেবন।
(৩ )

পিরক না ও উনয়ন কিমিট িব িবদ ালেয়র উনয়ন পিরক না সুত কিরেব
এবং অনুেমাদেনর জন িসি েকেটর িনকট পশ কিরেব।

িনবাচনী
বাড

২৯। (১) িব িবদ ালেয়র িশ ক ও কমচারী িনেয়ােগর জন এক বা একািধক
িনবাচনী বাড থািকেব।
(২) িনবাচনী

বােডর গঠন ও কাযাবিল সংিবিধ ারা িনধািরত হইেব।

(৩) িনবাচনী

বােডর সুপািরেশর সিহত িসি েকট ঐকমত না হইেল িবষয়িট চূড়ান
িসদ ােনর জন চ াে লেরর িনকট রণ কিরেত হইেব এবং সই
ে
চ াে লেরর িসদ ানই চূড়ান হইেব।

নিতকতা
কিমিট

৩০। (১) িব িবদ ালেয়র িবিভন গেবষণা কেমর নিতকতা িন পণ, মিনটিরং ও
স ৃক অন ান কায েমর জন একিট নিতকতা কিমিট থািকেব।
(২)

শৃঙ লা বাড

নিতকতা কিমিট গঠন ও কাযাবিল সংিবিধ ারা িনধািরত হইেব।

৩১। (১) িব িবদ ালেয়র একিট শৃঙ লা বাড থািকেব।
(২)

শৃঙ লা বােডর গঠন, মতা ও কাযাবিল সংিবিধ অথবা িবিধ ারা িনধািরত
হইেব।

হাসপাতাল
ব বসাপনা
কিমিট

৩২। (১) িব িবদ ালেয়র সিহত সংযুক হাসপাতােলর সু ু ব বসাপনা ও িচিকৎসা
সবার মােনানয়েনর লে িনম প সদস সম েয় হাসপাতাল ব বসাপনা কিমিট
গিঠত হইেব, যথা :(ক)

ভাইস চ াে লর কতৃক মেনানীত একজন
চয়ারম ানও হইেবন ;

(খ)

া-ভাইস চ াে লর, িযিন ইহার

িব িবদ ালেয়র িশ কেদর মধ হইেত ভাইস চ াে লর কতৃক মেনানীত
৩(িতন) জন িশ ক ;
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সিচব (হাসপাতাল), াস সবা িবভাগ, াস ও পিরবার কল াণ মনণালয় ;

(ঘ) িবভাগীয় পিরচালক (

াস );

(ঙ)

জলা শাসক, িসেলট ;

(চ)

রিজ ার ;

(ছ)

িসি েকট কতৃক মেনানীত িব িবদ ালেয়র িশ ক নেহন এই প ২( ই)জন
িসি েকট সদস ;
(জ) পিরচালক (হাসপাতাল),
(ঝ) িব

িবদ ালেয়র পিরচালক (পিরক না ও উনয়ন) ;

(ঞ) নািসং সুপািরনেটনেড
(ট)

াস অিধদপর ;
অব হাসপাতাল ;

ধান েকৗশলী ;

(ঠ) িব

িবদ ালেয়র পিরচালক (হাসপাতাল), িযিন ইহার সিচবও হইেবন।

(২) হাসপাতাল ব

বসাপনা কিমিটর য- কােনা মেনানীত সদস মেনানয়েনর তািরখ
হইেত ২( ই) বৎসর ময়ােদ সদস পেদ অিধি ত থািকেবন :
তেব শত থােক য, ময়াদ শষ হওয়া সেতও তাঁহার সলািভিষক সদস কাযভার
হণ না করা পযন িতিন সদস পেদ বহাল থািকেবন।
(৩) হাসপাতাল ব

বসাপনা কিমিটর দািয় হইেব িনম প, যথা :-

(ক) হাসপাতাল পিরচালনা ;
(খ)

হাসপাতােলর কমচারীেদর দািয়
ততাবধান ;
(গ) হাসপাতােলর

ব ন, িনয়ম শৃঙ লা িনি তকরণ ও

রাগীেদর সবার িন য়তা িবধান ;

(ঘ) ঔষধপ , এম. এস. আর. সরবরাহ ও িবতরণ িনি
(ঙ)

তকরণ ;

রাগীর পথ ও খাদ সরবরাহকরণ ;

(চ) হাসপাতােলর যনপািত র

ণােব ণ ও পিরবী ণ;

(ছ) হাসপাতােলর পিরষার পির

নতা িনি তকরণ;

(জ)

পািন, িব ৎ, গ াস, টিলেফান, িনরাপতা ও অন ান সুেযাগ-সুিবধা
িনি তকরণ।

িব িবদ ালেয়র
অন ান
কতৃ প

৩৩। সংিবিধ ারা িব িবদ ালেয়র অন ান কতৃপ
দািয় িনধারণ করা যাইেব।
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িশ ক
িনেয়াগ

৩৪। সংিবিধ ারা িনধািরত পদ িতেত িশ ক িনেয়াগ করা হইেব।

চাকুিরর
শতাবিল

৩৫। (১) িব িবদ ালেয়র েত ক বতনেভাগী িশ ক ও কমচারী মধা ও যাগ তার
িভিতেত িলিখত চুিকর মাধ েম িনযুক হইেবন, চুিকিট িব িবদ ালেয়র রিজ ােরর
িনকট সংরি ত থািকেব এবং সংিশ িশ ক অথবা কমচারীেক উহার একিট
অনুিলিপ দান করা হইেব।
(২) িব

িবদ ালেয়র কােনা বতনেভাগী িশ ক বা কমচারী সংসদ সদস িহসােব বা
সানীয় সরকার িত ােনর কােনা িনবাচেন িত ি তা কিরবার পূেব
িব িবদ ালেয়র চাকুির হইেত ইসফা িদেবন।
(৩ )

িব িবদ ালেয়র কােনা বতনেভাগী িশ ক বা কমচারীেক তাহার কতেব
অবেহলা, অসদাচরণ, নিতকস লন বা অদ তার কারেণ সংিবিধ অথবা িবিধ ারা
িনধািরত পদ িতেত চাকুির হইেত অপসারণ বা পদচু ত করা অথবা অন কােনা
কার শািস দান করা যাইেব:
তেব শত থােক য, তাহার িব েদ আনীত অিভেযাগ স েক কােনা তদন কিমিট
কতৃক তদন অনুি ত না হওয়া পযন এবং তাহােক ব িকগতভােব বা কােনা
িতিনিধর মাধ েম আ প সমথেনর সুেযাগ না িদয়া চাকুির হইেত অপসারণ বা
পদচু ত করা অথবা অন কােনা কার শািস দান করা যাইেব না।

িশ কেদর
দািয়

৩৬। (১) িব িবদ ালেয়র িশ কগণ সাব িণকভােব িনেয়ািজত থািকেবন।
(২) িশ

কেদর দািয় হইেব িনম প, যথা:-

(ক)

বকৃতা, িটউেটািরয়াল, আেলাচনা, সিমনার, হােত কলেম দশন ও কমশালার
মাধ েম িশ াথীগণেক িশ াদান করা;
(খ) গেবষণা পিরচালনা ও ততাবধান করা;
(গ)

িশ াথীেদর সিহত ব িকগতভােব যাগােযাগ রাখা, তাহািদগেক পথ িনেদশ
দান এবং তাহােদর কায ম তদারক করা;

(ঘ) িব

িবদ ালেয়র এবং উহার অনুষেদর ও অন ান সহিশ ামূলক সংসার পাঠ ম
ও পাঠ সূিচ ণয়েন, পরী া িনধারেণ ও পিরচালনায়, পরী ার উতরপ ও
গেবষণামূলক বেন র মূল ায়েন এবং নাগার, পরী াগারসহ অন ান িশ ামূলক
ও সহ-িশ ামূলক কাযাবিল সংগঠেন কতৃপ সমূহেক সহায়তা করা;
(ঙ) িব

িবদ ালেয়র সংযুক হাসপাতােলর রাগীেদর িচিকৎসার দািয় পালন করা;

(চ)

য- কােনা মহামাির ও জাতীয় েযাগ মাকািবলায় অ ণী ভূিমকা পালন করা ও
অবদান রাখা।
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আবাসসল

৩৭। (১) িব িবদ ালেয়র েত ক িশ াথী সংিবিধ ও িবিধ ারা িনধািরত হল বা সােন
এবং শতাধীেন বসবাস কিরেব।
(২) িব

িবদ ালেয়র িশ াথী িনবাস সংিবিধ ারা িনধািরত হইেব।

(৩) িশ

াথী িনবােসর েভা , ততাবধানকারী, কমচারী িনেয়াগ ও তাহােদর দািয়
সংিবিধ ারা িনধািরত হইেব।

পাঠ ম

৩৮। অনুষদ পূণা কিমিট বা উপকিমিট ারা পাঠ ম তির কিরেব এবং ইহা
অ াকােডিমক কাউি েল অনুেমাদেনর জন রণ কিরেব।

িব িবদ ালেয়র
পাঠ েম
ভিত

৩৯। (১) এই আইন এবং সংিবিধর িবধান সােপে , িব িবদ ালেয় িচিকৎসা শােসর
য- কােনা িবষেয় সাতেকাতর, নািসং এ সাতক ও সাতেকাতর এবং অন ান
পাঠ েম িশ াথী ভিত, অ াকােডিমক কাউি েলর ভিত কিমিট কতৃক ণীত
নীিতমালা ারা পিরচািলত হইেব।
(২)

িব িবদ ালয় ও বাংলােদশ মিডেকল ও ড াল কাউি ল কতৃক ীকৃত কােনা
মিডেকল কেলজ বা সমপযােয়র কােনা িচিকৎসা িত ান হইেত সাতক পযােয়র
কােনা িডি না থািকেল কােনা ব িক িব িবদ ালেয়র সাতেকাতর কােস ভিত
হইেত পািরেব না।

পরী া

৪০। ভাইস চ াে লেরর সাধারণ িনয়নণাধীেন পরী া-িনয়নক সংিবিধ বা িবিধ
অনুসাের পরী া পিরচালনার জন যাবতীয় ব বসা হণ কিরেবন।

পরী া পদ িত

৪১। (১) সংিবিধ বা িবিধ ারা িনধািরত পদ িতেত িব িবদ ালেয়র সকল পরী া
হণ করা হইেব।
(২)

পরী া ও িশ েণর মানিনয়নেণর জন সংিবিধ ারা অ াে িডেটশন কিমিট
গঠন করা হইেব।

িব িবদ ালেয়র
তহিবল

৪২। (১) িসেলট মিডেকল িব িবদ ালয় তহিবল নােম িব িবদ ালেয়র একিট
তহিবল থািকেব এবং উহােত িনম প অথ জমা হইেব, যথা:(ক) সরকার ও ম
(খ) িশ
(গ) িব

ুির কিমশন হইেত াপ বরা বা অনুদান;

াথী কতৃক দত বতন, িফ, ইত ািদ;
িবদ ালেয়র সংযুক হাসপাতাল হইেত াপ আয়;

(ঘ) িব

িবদ ালেয়র উপর ন স এবং তৎকতৃক পিরচািলত সকল স িত হইেত াপ
আয় বা মুনাফা;
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(চ)
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িবদ ালেয়র অথ িবিনেয়াগ হইেত াপ আয় বা মুনাফা;

দিশ-িবেদিশ কােনা িত ান, কতৃপ বা ব িক কতৃক দত অনুদান;

(ছ) িব

িবদ ালয় কতৃক ধাযকৃত িবিভন িফ, চাজ ইত ািদ;

(জ) সরকােরর িনেদেশ িব
(ঝ ) অ

িবদ ালেয়র উপর ন স অন ান উৎস হইেত াপ অথ;

ালামনাই হইেত াপ অনুদান; এবং

(ঞ) অন

ান বধ উৎস হইেত াপ অথ।

(২)

তহিবেলর অথ িসি েকট কতৃক িনধািরত কােনা তপিশিল ব াংেক জমা
রািখেত হইেব এবং সংিবিধ ারা িনধািরত পদ িতেত এই তহিবল হইেত অথ
উেতালন করা যাইেব।
(৩) তহিবল হইেত িব
(৪) সংিবিধ

িবদ ালেয়র েয়াজনীয় যাবতীয় ব য় িনবাহ করা হইেব।

ারা িনধািরত পদ িতেত তহিবেলর অংশিবেশষ িবিনেয়াগ করা যাইেব।

( ৫)

িব িবদ ালয় দিশ-িবেদিশ িত ান, কতৃপ , ব িক বা অ ালামনাই এর িনকট
হইেত াপ অনুদান ারা া গঠন এবং ব বহােরর লে
েয়াজনীয় ব বসা হণ
কিরেত পািরেব।
(৬) িব

িবদ ালয় কােনা িবেশষ উে েশ আলাদা তহিবল গঠন কিরেত পািরেব এবং
সংিবিধ ারা িনধািরত পদ িতেত উক তহিবল পিরচালনা কিরেত পািরেব।

বািষক
িতেবদন

৪৩। িব িবদ ালেয়র বািষক িতেবদন িসি েকেটর িনেদশানুসাের সুত কিরেত
হইেব এবং পরবতী িশ াবৎসর শষ হইবার পূেবই উহা ম ুির কিমশেনর িনকট
পশ কিরেত হইেব।

িহসাব ও
িনরী া

৪৪। (১) িব িবদ ালেয়র বািষক িহসাব ও ব ােল িশট িসি েকেটর িনেদশ অনুসাের
সুত কিরেত হইেব এবং উহা ম ুির কিমশেনর মেনানীত কতৃপ কতৃক
িনরীি ত হইেব।
(২)

বািষক িহসাব িনরী া িতেবদেনর অনুিলিপ ম ুির কিমশেনর িনকট পশ
কিরেত হইেব।

কতৃ পে র
গঠন স েক
িবেরাধ

৪৫। এই আইন, সংিবিধ বা িবিধেত এতৎস িকত িবধােনর অবতমােন কােনা
ব িকর িব িবদ ালেয়র কােনা কতৃপে র সদস হইবার অিধকার স িকত কােনা
শ উতািপত হইেল উহা চ াে লেরর িনকট িরত হইেব এবং এইে ে
চ াে লেরর িসদ ান চূড়ান বিলয়া গণ হইেব।

কিমিট গঠন
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৪৬। এই আইন বা সংিবিধ ারা কােনা কতৃপ েক কিমিট গঠেনর মতা দান
করা হইেল উক কতৃপ , িসি েকেটর অনুেমাদনসােপে , তৎকতৃক িসরকৃত
উহার কােনা সদস এবং েয়াজনেবােধ, অন ান ব িক সম েয় উক প কিমিট
গঠন কিরেত পািরেব।

সদস পেদ
শূন তা
ইত ািদর
কারেণ
কাযধারার
অৈবধ না
হওয়া

৪৭। িব িবদ ালেয়র কােনা কতৃপে র কােনা কায বা কাযধারা কবল উহার
কােনা সদস পেদ শূন তা বা উক পেদ িনযুিক, মেনানয়ন বা িনবাচন সং ান
ব থতা বা িটর কারেণ বা উক কতৃপে র গঠেনর িবষেয় অন কােনা িটর
কারেণ অৈবধ হইেব না িকংবা তৎস েক কােনা শ উতাপন করা যাইেব না।

আিপেলর
অিধকার

৪৮। এই আইন বা সংিবিধেত িবেশষভােব িবধৃত হয় নাই এই প কােনা িবষয় বা
চুিক স েক িব িবদ ালয় এবং উহার কােনা িশ ক বা কমচারীর মেধ িবেরাধ
দখা িদেল, িশ ক বা কমচারীর অনুেরােধ ভাইস চ াে লর কতৃক চ াে লেরর
িনকট িবেরাধীয় উক িবষয়িট িসদ ােনর জন রণ কিরেত হইেব এবং এই ে
চ াে লেরর িসদ ানই চূড়ান হইেব।

অবসরভাতা
ও ভিবষ
তহিবল

৪৯। সংিবিধ ারা িনধািরত পদ িত এবং শতসােপে , িব িবদ ালয় উহার িশ ক ও
কমচারীর কল াণােথ, সরকােরর পূবানুেমাদন েম, অবসরভাতা, যৗথিবমা, কল াণ
তহিবল বা ভিবষ তহিবল গঠন কিরেত বা আনুেতািষক অথবা াচুইিট দােনর
ব বসা কিরেত পািরেব।

অিধভুক
হওয়া সং ান
িবেশষ িবধান

৫০। (১) আপাতত বলবৎ অন কােনা আইন বা আইনগত দিলেল যাহা িকছুই
থাকুক না কন, এই আইন কাযকর হইবার সে সে শাহজালাল িব ান ও যুিক
িব িবদ ালয় আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সেনর ১৫ নং আইন) এর অধীন সািপত
শাহজালাল িব ান ও যুিক িব িবদ ালেয়র অিধভুক সকল সরকাির ও বসরকাির
মিডেকল কেলজ, ড াল কেলজ, নািসং কেলজ বা ইনি িটউট বা অন কােনা
মিডেকল িত ান িব িবদ ালেয়র অিধভুক হইেব।
(২)

উপধারা (১)-এর সামি কতােক ুণ না কিরয়া, সরকার কতৃক িভন প
কােনা িসদ ান গৃহীত না হইেল, িসেলট িবভােগর অধীন সকল সরকাির ও
বসরকাির মিডেকল কেলজ, ড াল কেলজ, নািসং কেলজ বা ইনি িটউট বা
অন কােনা মিডেকল িত ান িব িবদ ালেয়র অিধভুক হইেব।

সংিবিধ
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৫১। এই আইেনর িবধান সােপে , িসি েকট, চ াে লেরর অনুেমাদন েম, সংিবিধ
ারা িনম প সকল বা য- কােনা িবষেয় িবধান কিরেত পািরেব, যথা:(ক) স
(খ)

ানসূচক িডি বা অন কােনা স াননা দান;

ফেলািশপ, সলারিশপ, পুরসার ও পদক বতন;

(গ)

িব িবদ ালেয়র িশ ক ও কমচারীর িনেয়াগ, পেদানিত, ছাঁটাই, পদিব, মতা,
কতব ও কেমর শতাবিল িনধারণ;
(ঘ) িব

িবদ ালেয়র কতৃপে র গঠন এবং উহােদর মতা ও কাযাবিল িনধারণ;

(ঙ) িশ
(চ)

াথীিনবাস িত া ও উহার র ণােব ণ;

কােনা িব ান ব িকেক িব িবদ ালেয়র িশ ক িহসােব ীকৃিতর পদ িত;

(ছ)

িব িবদ ালেয়র িশ ক ও অন ান কমচারীর কল াণােথ, সরকাির িনয়মানুযায়ী,
অবসরভাতা, যৗথিবমা, কল াণ তহিবল ও ভিবষ তহিবল গঠন করা;
(জ)

ানিব ােনর ে জাতীয় এবং আনজািতক পযােয়র খ ািতমান ব িকেদর
স ােন অধ াপক পদ ( চয়ার) বতন;
(ঝ) িডেপামা িডি
(ঞ) িশ

অথবা সািটিফেকট দান;

াদানকারী কতৃপ িনধারণ;

(ট)

িশ ক ও গেবষকেদর পদ সৃি , িবেলাপ বা সামিয়কভােব সিগতকরণ সং ান
িবধান িনধারণ;
( ঠ)

নূতন অনুষদ, িবভাগ বা ইনি িটউট িত া, সামিয়কভােব সিগতকরণ,
িবেলাপ এবং িশ া ও গেবষণার সুেযাগ সৃি র িবধান িনধারণ;
(ড ) অ

াকােডিমক কাউি েলর ল

(ঢ) িপএইচ.িড. িডি
(ণ) অনুষেদর গঠন,
(ত) িনবাচনী

ও উে শ িনধারণ;

র জন গেবষণার িবষয় িনধারণ;
মতা ও কাযাবিল িনধারণ;

বাড গঠন এবং উহার কাযাবিল িনধারণ;

(থ)

িচিকৎসা সহেযাগী ও নািসং এ সাতক ও অন ান পাঠ েম ভিত এবং পরী া
সং ান িবধান ণয়ন;
(দ) িবিভন কিমিট গঠন সং

ান িবধান ণয়ন; এবং

(ধ)

এই আইেনর অধীন সংিবিধ ারা িনধািরত হইেব বা হইেত পাের এই প অন
য- কােনা িবষয়।

িবিধ
ণয়েনর
মতা

৫২। (১) এই আইন ও সংিবিধর িবধান সােপে
কােনা িবষেয় িবধান করা যাইেব, যথা :ি

ট ি

ি ি

ই

,

িবিধ ারা িনমবিণত সকল বা য-
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(ক) িব

িবদ ালেয় িশ াথী ভিত এবং তাহােদর তািলকাভুককরণ;

(খ) িব

িবদ ালেয়র িডি , িডেপামা ও সািটিফেকেটর িশ া ম ও পাঠ সূিচ িনধারণ;

(গ)

িব িবদ ালেয়র িডি , সািটিফেকট অথবা িডেপামা কােস ভিত এবং উহার
িবিভন পরী ায় অংশ হণ এবং উহার িডি , সািটিফেকট ও িডেপামা পাইবার
যাগ তা ও শতাবিল;
(ঘ) িব

িবদ ালেয়র িশ াথীেদর িশ াথীিনবােস বসবােসর শতাবিল;

(ঙ)

পাঠ েম এবং িব িবদ ালেয়র পরী া, িডি
ভিতর জন আদায়েযাগ িফ;

,

সািটিফেকট ও িডেপামা কােস

(চ)

িব িবদ ালেয়র িবিভন সায়ী কিমিটর গঠন এবং উহােদর
িনধারণ;
(ছ) পরী

মতা ও দািয়

া পিরচালনা; এবং

(জ)

এই আইেন বা সংিবিধর অধীন িবিধ ারা িনধািরত হইেব এই প অন ান
িবষয়।
(২)

িসি েকট, ম ুির কিমশেনর সুপািরশ েম এবং চ াে লেরর অনুেমাদন েম
িবিধ ণয়ন কিরেব :
তেব শত থােক য, িনমবিণত িবষেয় িব িবদ ালেয়র অ াকােডিমক কাউি েলর
সুপািরশ ব তীত িবিধ ণয়ন করা যাইেব না, যথা :(ক) িব

িবদ ালেয় িশ াথীেদর রিজে শন;

(খ)

িব িবদ ালয় দত সকল িডি
পাঠ সূিচ িনধারণ;
(গ)

,

িডেপামা ও সািটিফেকেটর জন িশ া ম ও

কােনা িবভাগ িত া;

(ঘ) িব
(ঙ) িশ

িবদ ালয় ও ইনি িটউট কতৃক পিরচািলত পরী াসমূেহর সমতা;
াথীেদর িশ াথীিনবােস বসবােসর শতাবিল; এবং

(চ)

িব িবদ ালেয়র িডি , সািটিফেকট বা িডেপামা কােস ভিত, উহার িবিভন
পরী ায় অংশ হেণর এবং উহার িডি ও িডেপামা পাইবার যাগ তা ও শতাবিল।

িবধান
ণয়েনর
মতা

৫৩। (১) িব িবদ ালেয়র কতৃপ এবং অন ান সংসা িনমবিণত উে েশ এই
আইন, সংিবিধ ও িবিধর সিহত সংগিতপূণ িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব, যথা :(ক)

উহােদর সভায় অনুসরণীয় কাযিবিধ
েয়াজনীয় সদস সংখ া িনধারণ ;
ি

ট ি

ি ি

ই

ণয়ন এবং কারাম গঠেনর জন
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(খ) এই আইন, সংিবিধ বা িবিধ অনুসাের

িবধান ারা িনধারণেযাগ সকল িবষেয়র

উপর িবধান ণয়ন; এবং
(গ) কবল িব িবদ ালেয়র কতৃপ সমূেহর সিহত সংিশ
সংিবিধ অথবা িবিধেত িবধৃত নয়, এই প িবষেয় িবধান।

,

অথচ এই আইন,

(২)

িব িবদ ালয় েত ক কতৃপ বা সংসা উহার সভার তািরখ এবং িবেবচ িবষয়
স েক উক কতৃপে র বা সংসার সদস গণেক নািটশ দান কিরবার জন এবং
সভার কাযিববরণীর রকড রািখবার জন িবধান ণয়ন কিরেত পািরেব।
(৩ )

িসি েকট এই ধারার অধীন ণীত কােনা িবধান তৎকতৃক িনেদিশত মেত
সংেশাধন কিরবার বা বািতল কিরবার িনেদশ দান কিরেত পািরেব :
তেব শত থােক য, িব িবদ ালেয়র কােনা কতৃপ বা সংসা অনু প িনেদেশ
অসনু হইেল চ াে লেরর িনকট আিপল কিরেত পািরেব এবং এই ব াপাের
চ াে লেরর িসদ ানই চূড়ান হইেব।

ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
কাশ

৫৪। (১) এই আইন কাযকর হইবার পর সরকার, সরকাির গেজেট াপন ারা,
এই আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভরেযাগ পাঠ (Authentic
English Text) কাশ কিরেত পািরেব।
(২) বাংলা ও ইংেরিজ পােঠর মেধ

িবেরােধর

ে বাংলা পাঠ াধান পাইেব।
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