
ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 
ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় াপনক�  ণীত আইন৷ 
  

ϼϝনϣতϵ  বϚаাϗ ও ФϝুϬєবϗϛЉর ϚতЉমাϗ ФাБসর বϚনҸর সনѣ সѣবতরЯা ও সমতা অজЉϗ এϚং
জাতীয় পϝ Љানয় উѦবϠЯা ও আধুবϗক аাϗচচЉা, বϚনϠষ কবরয়া বϚаাϗ ও ФϝুϬєর ϼЯনО ϝথাϝথ

Ѿ Фদাϗসϣ, পঠϗ-পাঠϗ ও গনϚষণার সুনϝাগ-সুবϚধা সৃϫҼ ও সчসারণকনҮ ϚৃϣѺর ফবরদপুর
ϼজলার ϼগাপালগѮ ϼজলা সদনরর ϼগাϚরা ϼমৌজায় “ϚѣϚҐু ϼϠখ মুϬজϚুর রϣমাϗ বϚаাϗ ও ФϝুЁϬє
বϚҸবϚদӬালয়” ϗানম একϫি বϚҸবϚদӬালয় Ӈাপϗ করা সমীচীϗ ও Фনয়াজϗীয়;

ϼসনϣতϵ  এতদЁ ҄ ারা বϗң প আইϗ করা ϣইল:- 

     

    

সং  
ে�রানামা ও 
বতন 

 

১৷ (১) এই আইϗ ϚѣϚҐু ϼϠখ মুϬজϚুর রϣমাϗ বϚаাϗ ও ФϝুϬє বϚҸবϚদӬালয় 
আইϗ, ২০০১ ϗানম অবϛবϣত ϣইনϚ৷ 
 
(২) সরকার, সরকারী ϼগনজনি Фаাপϗ ҄ারা, ϼϝ তাবরখ বϗধ Љারণ কবরনϚ ϼসই 
তাবরনখ এই আইϗ কাϝ Љকর ϣইনϚ৷  
 
*এস, আর, ও ϗং ২০-আইϗ/২০১০, তাবরখ: ১৯ জাϗুয়াবর, ২০১০ ইং ҄ারা ০৭ 
মাঘ, ১৪১৬ ϚѣাҞ ϼমাতানϚক ২০ জাϗুয়াবর, ২০১০ বАӅাҞ উє আইϗ 
কাϝ Љকর ϣইয়ানে। 

 

     

     

    

সং া 

 

২৷ বϚষয় Ϛা Фসংনগর পবরপҎী ϼকাϗ বকেϵ  ϗা থাবকনল, এই আইনϗ,- 
 
(ক) “অϗুষদ” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র অϗুষদ; 
 
(খ) “অথ Љ কবমϫি” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র অথ Љ কবমϫি; 
 
(গ) “ইϗবӅϫিউি” অথ Љ বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক Ӎীকৃত Ϛা Ӈাবপত ϼকাϗ 
ইϗবӅϫিউি; 
 
(ঘ) “একানϐবমক কাউϬҔল” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র একানϐবমক কাউϬҔল; 
 
(ঙ) “কতৃЉপЯ” অথ Љ ধারা ১৭ এ উবҲবখত ϼকাϗ কতৃЉপЯ; 
 
(চ) “ϼকাষাধӬЯ” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাষাধӬЯ; 
 
(ে) “চӬানҔলর” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র চӬানҔলর; 
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( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(জ) “ϐরবমিরী” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র োОনদর সংঘϚ҃ জীϚϗ এϚং 
সϣবϠЯাЎবমক বϠЯাদানϗর জϗӬ বϚҸবϚদӬালনয়র ϚӬϚӇাপϗা ও 
রЯণানϚЯণাধীϗ োОাϚাস; 
 
(ঝ) “ϐীϗ” অথ Љ অϗুষনদর ϐীϗ; 
 
(ঞ) “তлাϚধায়ক” অথ Љ ϼকাϗ ϐরবমিরী Ϛা ϼϣানӅনলর Фধাϗ; 
 
(ি) “বϗধ Љাবরত” অথ Љ সংবϚবধ, বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ Ϛা ФবϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত; 
 
(ঠ) “পবরচালক” অথ Љ ইϗϫҼϫিউনির পবরচালক; 
 
(ϐ) “পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও ওয়াকЉস কবমϫি” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র পবরকҮϗা, 
উґয়ϗ ও ওয়াকЉস কবমϫি; 
 
(ঢ) “পরীЯা বϗয়уক” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র পরীЯা বϗয়уক; 
 
(ণ) “Фѓর” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র Фѓর; 
 
(ত) “বϚϛাগ” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ বϚϛাগ; 
 
(থ) “বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ” অথ Љ বϚϛানগর Фধাϗ; 
 
(দ) “বϚҸবϚদӬালয়” অথ Љ ধারা ৩ এর অধীϗ Ӈাবপত ϚѣϚҐু ϼϠখ মুϬজϚুর 
রϣমাϗ বϚаাϗ ও ФϝুϬє বϚҸবϚদӬালয়; 
 
(ধ) “ϼϚাϐЉ অϚ গϛণ Љরস” অথ Љ ইϗবӅϫিউনির ϼϚাϐЉ অϚ গϛণ Љরস; 
 
(ϗ) “ϚৃϣѺর ফবরদপুর” অথ Љ ফবরদপুর, ϼগাপালগѮ, Ϡরীয়তপুর, রাজϚাড়ী ও 
মাদারীপুর ϼজলার অҍগ Љত এলাকাসমূϣ; 
 
(প) “ϛাইস-চӬানҔলর” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র ϛাইস-চӬানҔলর; 
 
(ফ) “মঞЁ জরুী কবমϠϗ” অথ Љ University Grants Commission of 
Bangladesh Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973) এর অধীϗ গϫঠত 
University Grants Commission of Bangladesh; 
 
(Ϛ) “মঞЁ জরুী কবমϠϗ আনদϠ” অথ Љ University Grants Commission of 
Bangladesh Order, 1973 (P. O. No. 10 of 1973); 
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(ϛ) “ϼরϬজъার” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼরϬজъার; 
 
(ম) “ϼরϬজӅারϛϵє Бাজনুয়ি” অথ Љ এই আইনϗর বϚধাϗাϗুϝায়ী 
ϼরϬজӅারϛϵє Бাজনুয়ি; 
 
(ϝ) “বরনজҊ ϼϚাϐЉ” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র বরনজҊ ϼϚাϐЉ; 
 
(র) “বϠЯক” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র অধӬাপক, সϣনϝাগী অধӬাপক, সϣকারী 
অধӬাপক Ϛা Фϛাষক এϚং বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক বϠЯক বϣসানϚ Ӎীকৃত অϗӬ 
ϼকাϗ ϚӬϬє; 
 
(ল) “সংӇা” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ সংӇা; 
 
(Ϡ) “সংবϚবধ”, “বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ” ও “ФবϚধাϗ” অথ Љ ϝথাЎনম এই আইনϗর 
অধীϗ Фণীত সংবϚবধ, বϚҸবϚদӬালনয়র বϚধাϗ ও ФবϚধাϗ;  
 
(ষ) “ϼϣানӅল” অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র োОনদর জϗӬ বϚҸবϚদӬালয় ϚӬতীত অϗӬ 
কাϣানরা ҄ারা পবরচাবলত বকংϚা এই আইϗ অϗুসানর বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক 
অϗুনমাবদত এϚং লাইনসҔФাҖ োОাϚাস৷ 

     

     

    

ব ব� ালয় 

 

৩৷ (১) এই আইনϗর বϚধাϗ অϗুϝায়ী ϼগাপালগѮ ϼজলা সদনরর ϼগাϚরা 
ϼমৌজায় ϚѣϚҐু ϼϠখ মুϬজϚুর রϣমাϗ বϚаাϗ ও ФϝুϬє বϚҸবϚদӬালয় 
(Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology 
University) ϗানম একϫি বϚҸবϚদӬালয় Ӈাবপত ϣইনϚ৷ 
 
(২) বϚҸবϚদӬালনয়র চӬানҔলর, ϛাইস-চӬানҔলর, ϼকাষাধӬЯ, বরনজҊ ϼϚাϐЉ ও 
একানϐবমক কাউϬҔনলর সদসӬগণ সমҒনয় ϚѣϚҐু ϼϠখ মুϬজϚুর রϣমাϗ 
বϚаাϗ ও ФϝুϬє বϚҸবϚদӬালয় ϗানম একϫি সংবϚবধϚ҃ সংӇা গϫঠত ϣইনϚ৷ 
 
(৩) বϚҸবϚদӬালনয়র Ӈায়ী ধারাϚাবϣকতা এϚং একϫি সাধারণ সীলনমাϣর 
থাবকনϚ এϚং এই আইনϗর বϚধাϗ সানপনЯ, ইϣার ӇাϚর ও অӇাϚর সকল 
Фকার সҤবѺ অজЉϗ করার, অবধকানর রাখার এϚং ϣӆাҍর করার Яমতা 
থাবকনϚ এϚং উє ϗানম বϚҸবϚদӬালনয়র পনЯ Ϛা বϚপনЯ মামলা দানয়র করা 
ϝাইনϚ৷ 
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ব ব� াল�য়র 
মতা 

 

৪৷ এই আইϗ এϚং মঞЁ জরুী কবমϠϗ আনদনϠর বϚধাϗ সানপনЯ, 
বϚҸবϚদӬালনয়র বϗңϚবণ Љত Яমতা থাবকনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) বϚаাϗ ও ФϝুϬє বϚষনয় ӈাতক এϚং ӈাতনকাѺর পϝ Љানয় এϚং 
বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক Ϛাোইকৃত আধুবϗক বϚаাϗ ও ФϝুϬєর ϼЯনО গনϚষণা, 
аানϗর উতЁকষ Љ সাধϗ ও аাϗ বϚতরনণর ϚӬϚӇা করা; 
 
(খ) বϚϛাগ এϚং ইϗবӅϫিউনি বϠЯাদানϗর জϗӬ পাঠӬЎম বϗধ Љারণ করা; 
 
(গ) বϚϛাগ, অϗুষদ ও ইϗবӅϫিউনির মনধӬ সমҒয় সাধϗ করা; 
 
(ঘ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϗধ Љাবরত পাঠӬЎনম অধӬয়ϗ সҤূণ Љ কবরয়ানেϗ এϚং 
সংবϚবধর ϠতЉাϗুϝায়ী গনϚষণা কাজ সҤূণ Љ কবরয়ানেϗ এমϗ ϚӬϬєনদর 
পরীЯা Бϣণ করা এϚং বϐБী ও অϗӬাϗӬ একানϐবমক সҨাϗ Фদাϗ করা; 
 
(ঙ) সংবϚবধনত বϚধৃত প҃বতনত সҨাϗসূচক বϐБী Ϛা অϗӬ ϼকাϗ সҨাϗ 
Фদাϗ করা; 
 
(চ) অϗুষদ Ϛা ইϗবӅϫিউনির োО ϗনϣϗ এমϗ ϚӬϬєনদরনক বϚҸবϚদӬালয় 
কতৃЉক বϗধ Љাবরত সাϫিЉবফনকি ও বϐনҙামা Фদানϗর উন҂নϠӬ ϚকЁ তৃতামালা ও 
বϠЯার ϚӬϚӇা করা এϚং সংবϚবধর ϠতЉ অϗুϝায়ী বϐনҙামা Ϛা সাϫিЉবফনকি 
Фদাϗ করা; 
 
(ে) বϚҸবϚদӬালনয়র Фনয়াজনϗ ততЁকতৃ Љক বϗধ Љাবরত পҎায় ϼদনϠ-বϚনদনϠ 
অϗӬাϗӬ বϚҸবϚদӬালয় ও সংবҺҼ কতৃЉপনЯর সবϣত সϣনϝাবগতা ও ϼϝৌথ 
গনϚষণা কম Љসূচী Бϣণ করা; 
 
(জ) মঞЁ জরুী কবমϠϗ কতৃЉক বϗধ Љাবরত ϠতЉ সানপনЯ এϚং সরকার কতৃЉক 
Ϛানজি Ϛরা҂ সানপনЯ বϚҸবϚদӬালনয়র Фনয়াজনϗ অধӬাপক, সϣনϝাগী 
অধӬাপক, সϣকারী অধӬাপক, Фϛাষক ও সুপারবϗউমারারী অধӬাপক ও 
এনমবরিাস অধӬাপনকর পদ এϚং Фনয়াজϗীয় অϗӬ ϼকাϗ গনϚষণা ও 
বϠЯনকর পদ সৃϫҼ করা এϚং সংবҺҼ Ϛাোই ϼϚাϐЉ কতৃЉক সুপাবরϠকৃত 
ϚӬϬєগণনক ϼসই সকল পনদ বϗনয়াগ Фদাϗ করা; 
 
(ঝ) বϚҸবϚদӬালনয়র োОনদর ϚসϚানসর জϗӬ ϐরবমিরী Ӈাপϗ করা, উϣার 
রЯণানϚЯনণর ϚӬϚӇা ও পবরদϠ Љϗ করানϗা এϚং োОনদর ϚসϚানসর জϗӬ 
ϼϣানӅনলর অϗুনমাদϗ, লাইনসҔ Фদাϗ এϚং পবরদϠ Љϗ করানϗা; 
 
(ঞ) ϼমধার Ӎীকৃবত Фদানϗর উন҂নϠӬ সংবϚবধ, বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ও ФবϚধাϗ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

অϗুϝায়ী ϼফনলাϠীপ, ӃলারϠীপ, পুরӃার ও পদক ФϚতЉϗ ও বϚতরণ করা; 
 
(ি) বϠЯা ও গনϚষণার উґয়নϗর জϗӬ সরকার কতৃЉক Ϛানজি Ϛরা҂ সানপনЯ 
একানϐবমক ϝাদুঘর, পরীЯাগার, কম ЉবϠবϚর, অϗুষদ এϚং ইϗবӅϫিউি Ӈাপϗ, 
রЯণানϚЯণ ও পবরচালϗা করা; 
 
(ঠ) বϚҸবϚদӬালনয়র োОনদর Ͼϗবতক ϠৃѢলা তлাϚধাϗ ও বϗয়уণ করা, 
সϣবϠЯাЎবমক কাϝ ЉাϚলীর উґবত Ϛধ Љϗ এϚং ӍানӇӬর উতЁকষ Љ সাধনϗর ϚӬϚӇা 
করা; 
 
(ϐ) বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত বফস দাϚী ও আদায় করা; 
 
(ঢ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯার সчসারণ ও উґয়নϗর জϗӬ ϼকাϗ ϼদϠী ও 
বϚনদϠী ϚӬϬє Ϛা Фবতҽানϗর বϗকি ϣইনত ϼকাϗ অϗুদাϗ ও চা Ѕদা Бϣণ করা; 
 
(ণ) বϚҸবϚদӬালনয়র লЯӬ অজЉনϗর জϗӬ ϼকাϗ চϵ Ϭєনত আϚ҃ ϣওয়া, চϵ Ϭє 
ϚাӆϚায়ϗ করা, চϵ Ϭєর ϠতЉ পবরϚতЉϗ করা অথϚা চϵ Ϭє Ϛাবতল করা; 
 
(ত) বϠЯা ও গনϚষণার উґবত ও অБগবতর জϗӬ পুӆক ও জাϗ Љাল ФকাϠ 
করা; এϚং 
 
(থ) বϚҸবϚদӬালনয়র অϛীҼ লЯӬ অজЉϗ ও ϚাӆϚায়ϗকনҮ Фনয়াজϗীয় 
অϗӬাϗӬ কাজকম Љ সҤাদϗ করা৷ 

     

     

    

িা ত-ধম 
ন ব�ে�  
সক�লর িন  
ব ব� ালয় 
উ ু  

 

৫৷ ϼϝ ϼকাϗ জাবত, ধম Љ, Ϛণ Љ, ϼগাО এϚং ϼЫণীর পু ষ ও ϗারীর জϗӬ 
বϚҸবϚদӬালয় উғুє থাবকনϚ৷ 

 

     

     

    

ব ব� াল�য়র 
ে া�ান 

 

৬৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র সকল Ӎীকৃত বϠЯা বϚҸবϚদӬালয় অথϚা ইϗবӅϫিউি 
কতৃЉক পবরচাবলত ϣইনϚ এϚং পরীЯাগার Ϛা কম ЉবϠবϚনরর সকল ϚকЁ তৃতা ও 
কম Љ ইϣার অҍϛϵ Љє ϣইনϚ৷ 
 
(২) বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত প҃বতনত বϠЯকগণ বϠЯাদাϗ পবরচালϗা কবরনϚϗ৷ 
 
(৩) বϠЯাদানϗর দাবয়Ѿ ϼকাϗЁ  কতৃЉপনЯর উপর থাবকনϚ তাϣা সংবϚবধ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

অϗুϝায়ী বϗধ Љারণ করা ϣইনϚ৷ 
 
(৪) বϠЯাЎম ও পাঠӬসূচী সংবϚবধ এϚং বϚধাϗ অϗুϝায়ী বϗধ Љারণ করা ϣইনϚ৷ 
 
(৫) বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ও ФবϚধানϗ বϚধৃত ϠতЉাϗুসানর ϫিউনিাবরয়াল ҄ারা 
অϗুনমাবদত বϠЯাদাϗ করা ϣইনϚ৷ 

     

     

    

মঞ্িুরী 
ক মে�নর 
�া য়  

 

৭৷ (১) মঞЁ জরুী কবমϠϗ এক Ϛা একাবধক ϚӬϬє সমҒনয় গϫঠত কবমϫি ҄ারা 
বϚҸবϚদӬালয় ও উϣার ϛϚϗ, ϐরবমিরী, ϼϣানӅল, БҎাগার, পরীЯাগার, 
ϝуপাবত Ϛা সϣনϝাগী Фবতҽাϗ এϚং বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক পবরচাবলত পরীЯা, 
বϠЯাদাϗ এϚং অϗӬাϗӬ কাϝ ЉЎম পবরদϠ Љϗ করাইনত পাবরনϚ৷ 
 
(২) মঞЁ জরুী কবমϠϗ তদЁ কতৃ Љক অϗুϫҽতϚӬ ФনতӬক পবরদϠ Љϗ Ϛা মূলӬায়নϗর 
অবϛФায় সҤনকЉ বϚҸবϚদӬালয়নক পূϚ Љানӏ অϚবϣত কবরনϚ এϚং এই প 
পবরদϠ Љϗ ও মূলӬায়নϗ বϚҸবϚদӬালনয়র ФবতবϗধনѾর অবধকার থাবকনϚ৷ 
 
(৩) মঞЁ জরুী কবমϠϗ অϗু প পবরদϠ Љϗ Ϛা মূলӬায়ϗ সҤনকЉ উϣার 
অবϛমত অϚবϣত কবরয়া, ততЁসҤনকЉ Фনয়াজϗীয় ϚӬϚӇা Бϣনণর জϗӬ, 
বরনজҊ ϼϚাϐЉনক পরামϠ Љ বদনϚ এϚং বরনজҊ ϼϚাϐЉ ততЁকতৃ Љক গৃϣীত ϚӬϚӇার 
ФবতনϚদϗ মঞЁ জরুী কবমϠনϗর বϗকি ϼФরণ কবরনϚ৷ 
 
(৪) বϚҸবϚদӬালয় মঞЁ জরুী কবমϠϗ কতৃЉক বϗধ Љাবরত ϼরϬজӅার ও ϗবথপО 
রЯণানϚЯণ কবরনϚ এϚং কবমϠনϗর চাবϣদা অϗুϝায়ী পবরসংখӬাϗ এϚং 
অϗӬবϚধ ФবতনϚদϗ ও তথӬ সরϚরাϣ কবরনϚ৷ 
 
(৫) কবমϠϗ বϠЯা ϼЯনО বϚҸবϚদӬালনয়র Фনয়াজϗ বϗ পণ কবরনϚ এϚং 
উϣার বϛবѺনত Фনয়াজϗীয় উґয়ϗ পবরকҮϗা Бϣণ কবরনϚ৷ 
 
(৬) কবমϠϗ বϚҸবϚদӬালনয়র Ϛানজি ও অϗӬাϗӬ আবথ Љক Фনয়াজϗ পরীЯা 
কবরয়া সুপাবরϠসϣ সরকানরর বϗকি ϼФরণ কবরনϚ৷ 

 

     

     

    

ব ব� াল�য়র 
কমকতা 

 

৮৷ বϚҸবϚদӬালনয় বϗңϚবণ Љত কম ЉকতЉা থাবকনϚϗ, ϝথা:-  
 
(ক) চӬানҔলর; 
 
(খ) ϛাইস-চӬানҔলর; 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(গ) ϼФা-ϛাইস চӬানҔলর; 
 
(ঘ) ϼকাষাধӬЯ; 
 
(ঙ) অϗুষনদর ϐীϗ; 
 
(চ) ইϗবӅϫিউনির পবরচালক; 
 
(ে) ϼরϬজъার; 
 
(জ) বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ; 
 
(ঝ) БҎাগাবরক; 
 
(ঞ) তлাϚধায়ক; 
 
(ি) Фѓর; 
 
(ঠ) পবরচালক (োО পরামϠ Љ ও বϗনদЉϠϗা); 
 
(ϐ) পবরচালক (বϣসাϚ); 
 
(ঢ) পবরচালক (পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও ওয়াকЉস); 
 
(ণ) পরীЯা বϗয়уক; 
 
(ত) বϚҸবϚদӬালয় ФনকৌϠলী; 
 
(থ) Фধাϗ বচবকতЁসা কম ЉকতЉা; 
 
(দ) পবরচালক (ϠরীরচচЉা বϠЯা); এϚং 
 
(ধ) সংবϚবধ ҄ারা বϚҸবϚদӬালনয়র কম ЉকতЉা বϣসানϚ ϼঘাবষত অϗӬাϗӬ কম ЉকতЉা৷ 

     

     

    

� া� লর 

 

৯৷ (১) গণФজাতуী ϚাংলানদনϠর রাъপবত বϗনজ Ϛা তা Ѕϣার মনϗাϗীত ϼকাϗ 
ϚӬϬє বϚҸবϚদӬালনয়র চӬানҔলর ϣইনϚϗ এϚং বতবϗ একানϐমীয় বϐБী ও 
সҨাϗসূচক বϐБী Фদানϗর সমাϚতЉϗ অϗুҽানϗ সϛাপবতѾ কবরনϚϗ৷ 
 
(২) চӬানҔলর এই আইϗ Ϛা সংবϚবধ ҄ারা অবপ Љত Яমতার অবধকারী ϣইনϚϗ৷ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(৩) সҨাϗসূচক বϐБী Фদানϗর Фবতϫি ФӆানϚ চӬানҔলনরর অϗুনমাদϗ 
থাবকনত ϣইনϚ৷ 
 
(৪) চӬানҔলর বϚҸবϚদӬালনয়র ϼϝ ϼকাϗ ঘিϗার তদҍ করাইনত পাবরনϚϗ এϚং 
তদনҍর ФবতনϚদϗ চӬানҔলর কতৃЉক বরনজҊ ϼϚানϐЉ পাঠানϗা ϣইনল বরনজҊ 
ϼϚাϐЉ সংবҺҼ বϚষনয় Фনয়াজϗীয় পদনЯপ Бϣণ কবরনϚ৷ 
 
(৫) চӬানҔলনরর বϗকি ϝবদ সনҍাষজϗকϛানϚ Фতীয়মাϗ ϣয় ϼϝ, 
বϚҸবϚদӬালনয়র ӍাϛাবϚক কাজকম Љ তরϛানϚ বϚবѠত ϣওয়ার মত 
অӍাϛাবϚক পবরবӇবত বϚরাজ কবরনতনে, তাϣা ϣইনল বতবϗ বϚҸবϚদӬালনয়র 
ӍাϛাবϚক কাজকম Љ চাল ুরাখার Ӎানথ Љ Фনয়াজϗীয় আনদϠ ও বϗনদЉϠ বদনত 
পাবরনϚϗ এϚং অϗু প আনদϠ ও বϗনদЉϠ বϚҸবϚদӬালনয়র কতৃЉপЯ, বϠЯক, 
কম ЉকতЉা ও কম Љচারীনদর জϗӬ ϚাধӬতামূলক ϣইনϚ এϚং ϛাইস-চӬানҔলর উє 
আনদϠ Ϛা বϗনদЉϠ কাϝ Љকর কবরনϚϗ৷ 

     

     

    

ভাইস-
� া� লর 
ন�য়াগ 

 

১০৷ (১) চӬানҔলর, তদЁ কতৃ Љক বϗধ Љাবরত ϠনতЉ, বϚаাϗ ও ФϝুϬє ϼЯনО 
বϚনϠষа এমϗ একজϗ ϚӬϬєনক চার ϚতЁসর ϼময়ানদর জϗӬ ϛাইস-
চӬানҔলর পনদ বϗনয়াগদাϗ কবরনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, ϼকাϗ ϚӬϬє একাবদЎনম Ϛা অϗӬϛানϚ দুই ϼময়ানদর ϼϚϠী 
সময়কানলর জϗӬ ϛাইস-চӬানҔলর পনদ বϗনয়াগ লানϛর ϼϝাগӬ ϣইনϚϗ ϗা৷ 
 
(২) উপ-ধারা (১) এ ϝাϣা বকেϵ ই থাকুক ϗা ϼকϗ, চӬানҔলনরর সনҍাষাϗুϝায়ী 
ϛাইস-চӬানҔলর Ӎপনদ অবধϫҽত থাবকনϚϗ৷ 
 
(৩) ϛাইস-চӬানҔলনরর পদ ϠূϗӬ ϣইনল বকংϚা েϵ ϫি, অϗুপবӇবত, অসӇুতা Ϛা 
অϗӬ ϼকাϗ কারনণ বতবϗ তা Ѕϣার দাবয়Ѿ পালনϗ অসমথ Љ ϣইনল, ϠূϗӬ পনদ 
ϗϚবϗϝুє ϛাইস-চӬানҔলর কাϝ Љϛার Бϣণ ϗা করা পϝ Љҍ বকংϚা ϛাইস-
চӬানҔলর পুϗরায় Ӎীয় দাবয়Ѿ পালনϗ সমথ Љ ϗা ϣওয়া পϝ Љҍ চӬানҔলনরর 
বϛґ প বস҃াҍ ϗা থাকা সানপনЯ ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর ϛাইস-চӬানҔলনরর 
দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚϗ৷ 

 

     

     

    

ভাইস-
� া� ল�রর  

১১৷ (১) ϛাইস-চӬানҔলর বϚҸবϚদӬালনয়র সাϚ ЉЯবণক Фধাϗ একানϐবমক ও 
ФϠাসবϗক বϗϚ Љাϣী কম ЉকতЉা ϣইনϚϗ৷ 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 
মতা ও 

�া য়  
(২) ϛাইস-চӬানҔলর তা Ѕϣার দাবয়Ѿ পালনϗ চӬানҔলনরর বϗকি দায়ী থাবকনϚϗ৷ 
 
(৩) ϛাইস-চӬানҔলর এই আইϗ, সংবϚবধ এϚং বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗাϚলী 
বϚҸӆতার সবϣত পালϗ কবরনϚϗ এϚং তদুন҂নϠӬ Фনয়াজϗীয় Яমতা Фনয়াগ 
কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(৪) ϛাইস-চӬানҔলর বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ কতৃЉপЯ Ϛা সংӇার সϛায় 
উপবӇত থাবকনত এϚং ইϣার কাϝ ЉাϚলীনত অংϠБϣণ কবরনত পাবরনϚ, তনϚ 
বতবϗ উϣার সদসӬ ϗা ϣইনল উϣানত ϼকাϗ ϼϛাি Фদাϗ কবরনত পাবরনϚϗ ϗা৷ 
 
(৫) ϛাইস-চӬানҔলর বরনজҊ ϼϚাϐЉ ও একানϐবমক কাউϬҔনলর সϛা আӒাϗ 
কবরনϚϗ৷ 
 
(৬) ϛাইস-চӬানҔলর বরনজҊ ϼϚাϐЉ, অথ Љ কবমϫি, পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও 
ওয়াকЉস কবমϫি এϚং একানϐবমক কাউϬҔনলর বস҃াҍ ϚাӆϚায়নϗর জϗӬ 
কাϝ Љকর ϚӬϚӇা Бϣণ কবরনϚϗ৷ 
 
(৭) ϛাইস-চӬানҔলর বϚҸবϚদӬালনয়র ϼϝ ϼকাϗ অϗুষদ, ইϗবӅϫিউি Ϛা বϚϛাগ 
পবরদϠ Љϗ কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(৮) ϛাইস-চӬানҔলর তা Ѕϣার বϚনϚচϗায় Фনয়াজϗ মনϗ কবরনল তা Ѕϣার ϼϝ 
ϼকাϗ Яমতা ও দাবয়Ѿ, বরনজҊ ϼϚানϐЉর অϗুনমাদϗЎনম, বϚҸবϚদӬালনয়র ϼϝ 
ϼকাϗ বϠЯক Ϛা কম ЉকতЉানক অপ Љণ কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(৯) ϛাইস-চӬানҔলর, বরনজҊ ϼϚানϐЉর পূϚ ЉাϗুনমাদϗЎনম, বϚҸবϚদӬালনয়র 
বϠЯক, কম ЉকতЉা ও কম Љচারী বϗনয়াগ কবরনত এϚং তা Ѕϣানদর বϚ ন҃ 
ϠাϬӆমূলক ϚӬϚӇা Бϣণ কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(১০) ϛাইস-চӬানҔলর, বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক, কম ЉকতЉা ও কম Љচারী এϚং 
বϠЯাথЊনদর উপর সাধারণ বϗয়уণ Яমতা Фনয়াগ কবরনϚϗ৷ 
 
(১১) ϛাইস-চӬানҔলর বϚҸবϚদӬালনয়র একানϐবমক, ФϠাসবϗক ও অথ ЉϽϗবতক 
Ϡৃংখলা রЯার জϗӬ দায়ী থাবকনϚϗ৷ 
 
(১২) বϚҸবϚদӬালয় পবরচালϗার ϼЯনО জ রী পবরবӇবতর উ҅Ϛ ϣইনল এϚং 
ϛাইস-চӬানҔলনরর বϚনϚচϗায় ততЁসҤনকЉ তাতЁЯবণক ϼকাϗ ϚӬϚӇা Бϣণ 
Фনয়াজϗীয় বϚনϚবচত ϣইনল, বতবϗ ϼসই ϚӬϚӇা Бϣণ কবরনত পাবরনϚϗ এϚং ϼϝ 
কতৃЉপЯ Ϛা সংӇা সাধারণতঃ বϚষয়ϫি সҤনকЉ ϚӬϚӇা Бϣণ কবরϚার 
অবধকারФাҖ ϼসই কতৃЉপЯ Ϛা সংӇানক, ϝথাϠীВ সҧϚ, ততЁকতৃ Љক গৃϣীত 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

ϚӬϚӇা সҤনকЉ অϚবϣত কবরনϚϗ৷ 
 
(১৩) বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ কতৃЉপЯ Ϛা সংӇার বস҃ানҍর সবϣত ϛাইস-
চӬানҔলর ঐকমতӬ ϼপাষণ ϗা কবরনল বতবϗ উє বস҃ানҍর ϚাӆϚায়ϗ Ӈবগত 
রাবখয়া তাϣার মতামতসϣ বস҃াҍϫি সংবҺҼ কতৃЉপЯ Ϛা সংӇার পরϚতЊ 
বϗয়বমত সϛায় পুϗঃবϚনϚচϗার জϗӬ ϼফরতЁ পাঠাইনত পাবরনϚϗ এϚং ϝবদ 
উє কতৃЉপЯ Ϛা সংӇা পুϗঃবϚনϚচϗার পর ϛাইস-চӬানҔলনরর সবϣত 
ঐকমতӬ ϼপাষণ ϗা কনরϗ তাϣা ϣইনল বতবϗ বϚষয়ϫি বস҃ানҍর জϗӬ 
চӬানҔলনরর বϗকি ϼФরণ কবরনϚϗ এϚং ϼসই বϚষনয় চӬানҔলনরর বস҃াҍই 
চূড়াҍ ϣইনϚ৷ 
 
(১৪) বϚҸবϚদӬালনয়র অϗুনমাবদত Ϛানজি ϚাӆϚায়নϗ ϛাইস-চӬানҔলর সাবϚ Љক 
দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚϗ৷ 
 
(১৫) সংবϚবধ, বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ও ФবϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত অϗӬাϗӬ Яমতাও 
ϛাইস-চӬানҔলর Фনয়াগ কবরনϚϗ৷ 

     

     

    

া-ভাইস-
� া� লর 

 

১২৷ (১) চӬানҔলর Фনয়াজϗনϚানধ, ততЁকতৃ Љক বϗধ Љাবরত ϠনতЉ, চার ϚতЁসর 
ϼময়ানদর জϗӬ একজϗ বϠЯাবϚদনক ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর পনদ বϗনয়াগ 
কবরনϚϗ৷ 
 
(২) চӬানҔলনরর সনҍাষাϗুϝায়ী ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর Ӎপনদ অবধϫҽত 
থাবকনϚϗ৷ 
 
(৩) ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর সংবϚবধ ও বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত এϚং 
ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক ФদѺ Яমতা Фনয়াগ এϚং দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚϗ৷ 

 

     

     

    

কা াধ  

 

১৩৷ (১) চӬানҔলর, ততЁকতৃ Љক বϗধ Љাবরত ϠনতЉ, চার ϚতЁসর ϼময়ানদর জϗӬ 
একজϗ ϼকাষাধӬЯ বϗϝুє কবরনϚϗ এϚং বতবϗ একজϗ অϽϚতবϗক কম ЉকতЉা 
ϣইনϚϗ৷ 
 
(২) েϵ ϫি, অসুӇতা Ϛা অϗӬ ϼকাϗ কারনণ ϼকাষাধӬনЯর পদ সামবয়কϛানϚ 
ϠূϗӬ ϣইনল বরনজҊ ϼϚাϐЉ অবϚলনҦ চӬানҔলরনক ততЁসҤনকЉ অϚবϣত কবরনϚ
এϚং চӬানҔলর ϼকাষাধӬনЯর কাϝ ЉাϚলী সҤাদনϗর জϗӬ ϼϝ Фকার ϚӬϚӇা 
Бϣণ করা Фনয়াজϗ মনϗ কবরনϚϗ ϼসই ϚӬϚӇা Бϣণ কবরনϚϗ৷ 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(৩) ϼকাষাধӬЯ বϚҸবϚদӬালনয়র তϣবϚনলর সাবϚ Љক তлাϚধাϗ কবরনϚϗ এϚং 
বϚҸবϚদӬালনয়র অথ Љ সংЎাҍ ϗীবত সҤনকЉ ϛাইস-চӬানҔলর, সংবҺҼ কবমϫি, 
ইϗবӅϫিউি ও সংবҺҼ সংӇানক পরামϠ Љ Фদাϗ কবরনϚϗ৷ 
 
(৪) ϼকাষাধӬЯ, বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗয়уণ সানপনЯ, বϚҸবϚদӬালনয়র সҤবѺ ও 
বϚবϗনয়াগ পবরচালϗা কবরনϚϗ এϚং বতবϗ Ϛাবষ Љক Ϛানজি ও বϣসাϚ-বϚϚরণী 
ϼপϠ কবরϚার জϗӬ উє ϼϚানϐЉর বϗকি দায়ী থাবকনϚϗ৷ 
 
(৫) ϼϝ খানতর জϗӬ অথ Љ মঞЁ জরু Ϛা Ϛরা҂ করা ϣইয়ানে ϼসই খানতই ϼϝϗ 
উϣা ϚӬয় ϣয় তাϣা ϼদখার জϗӬ ϼকাষাধӬЯ, বরনজҊ ϼϚানϐЉর Яমতা সানপনЯ, 
দায়ী থাবকনϚϗ৷ 
 
(৬) ϼকাষাধӬЯ বϚҸবϚদӬালনয়র পনЯ অথ Љ সংЎাҍ সকল চϵ Ϭєনত ӍাЯর 
কবরনϚϗ৷ 
 
(৭) ϼকাষাধӬЯ সংবϚবধ ও বϚҸবϚদӬালনয়র বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত অϗӬাϗӬ 
Яমতাও Фনয়াগ কবরনϚϗ৷ 

     

     

    

অন ান  
কমকতার 
ন�য়াগ, মতা 
ও �া য়  

 

১৪৷ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼϝ সকল কম ЉকতЉার বϗনয়াগ প҃বত এϚং দাবয়Ѿ ও Яমতা 
সҤনকЉ এই আইনϗর ϼকাথাও উনҲখ ϗাই, বরনজҊ ϼϚাϐЉ সংবϚবধ ҄ারা 
বϗধ Љাবরত প҃বতনত ϼসই সকল কম ЉকতЉার বϗনয়াগ প҃বত এϚং দাবয়Ѿ ও 
Яমতা বϗধ Љারণ কবরনϚ৷ 

 

     

     

    

র ি ার 

 

১৫৷ ϼরϬজъার বϚҸবϚদӬালনয়র আϚাবসক কম ЉকতЉা ϣইনϚϗ এϚং বতবϗ- 
 
(ক) একানϐবমক কাউϬҔনলর সবচϚ থাবকনϚϗ; 
 
(খ) ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক তা Ѕϣার ϼϣফাজনত ϗӬӆ সকল ϼগাপϗীয় 
ФবতনϚদϗ এϚং বϚҸবϚদӬালনয়র সকল ϼরকϐЉপО, দবললপО ও সাধারণ 
সীলনমাϣর রЯণানϚЯণ কবরনϚϗ; 
 
(গ) সংবϚবধ অϗুসানর ϼরϬজӅাϐЉ Бাজনুয়িনদর একϫি ϼরϬজӅার 
রЯণানϚЯণ কবরনϚϗ; 
 
(ঘ) বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক তা Ѕϣার তлাϚধানϗ অবপ Љত বϚҸবϚদӬালনয়র সকল 
সҤবѺর তлাϚধায়ক ϣইনϚϗ; 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(ঙ) সংবϚবধ এϚং বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত Ϛা সময় সময় অবপ Љত Ϛা 
ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক অবপ Љত অϗӬাϗӬ দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚϗ; 
 
(চ) অϗুষনদর ϐীϗনদর সবϣত তা Ѕϣানদর ҙӬাϗ, ϼФাБাম Ϛা বসবϐউল সҤনকЉ 
সংনϝাগ রЯা কবরনϚϗ; 
 
(ে) বϚҸবϚদӬালনয়র পনЯ উϣার সকল অবফস সংЎাҍ বচϫঠপনОর আদাϗ 
Фদাϗ কবরনϚϗ; এϚং 
 
(জ) বϚҸবϚদӬালনয়র পনЯ অথ Љ সংЎাҍ চϵ Ϭє ϚӬতীত অϗӬাϗӬ সকল চϵ Ϭєনত 
ӍাЯর কবরনϚϗ৷ 

     

     

    

পরী া নয় ক 
 
১৬৷ পরীЯা বϗয়уক পরীЯা পবরচালϗার সবϣত সҤবকЉত সকল বϚষনয়র 
দাবয়নѾ থাবকনϚϗ এϚং বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত এϚং ϛাইস-
চӬানҔলর কতৃЉক ФদѺ অϗӬাϗӬ সকল দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚϗ৷ 

 

     

     

    

ব ব� ালয় 
কতপ  

 

১৭৷ বϚҸবϚদӬালনয়র বϗңϚবণ Љত কতৃЉপЯ থাবকনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) বরনজҊ ϼϚাϐЉ; 
 
(খ) একানϐবমক কাউϬҔল; 
 
(গ) অϗুষদ; 
 
(ঘ) পাঠӬЎম কবমϫি; 
 
(ঙ) অথ Љ কবমϫি; 
 
(চ) পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও ওয়াকЉস কবমϫি; 
 
(ে) Ϛাোই ϼϚাϐЉ; এϚং 
 
(জ) সংবϚবধ ϼমাতানϚক গϫঠত অϗӬাϗӬ কতৃЉপЯ৷ 

 

     

     

    

র�ি  বা�  ১৮৷ (১) বϗңϚবণ Љত সদসӬগনণর সমҒনয় বরনজҊ ϼϚাϐЉ গϫঠত ϣইনϚ, ϝথা:- 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(ক) ϛাইস-চӬানҔলর, বϝবϗ উϣার ϼচয়ারমӬাϗও ϣইনϚϗ; 
 
(খ) ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর, ϝবদ থানকϗ; 
 
(গ) ϼকাষাধӬЯ; 
 
(ঘ) সংসদ ϼϗতা কতৃЉক মনϗাϗীত দুইজϗ সংসদ সদসӬ, ϝাЅϣানদর মনধӬ 
একজϗ ϚৃϣѺর ফবরদপুর ϼজলার ϣইনϚϗ; 
 
(ঙ) সরকার কতৃЉক মনϗাϗীত অϗুӬϗ ϝুў-সবচϚ পদমϝ ЉাদাসҤґ দুইজϗ 
Фবতবϗবধ; 
 
(চ) সরকার কতৃЉক মনϗাϗীত বϚаাϗ ও ФϝুϬє বϚষয়ক গনϚষণা Фবতҽাϗ 
ϣইনত বতϗজϗ Фবতবϗবধ; 
 
(ে) চӬানҔলর কতৃЉক মনϗাϗীত বতϗজϗ বϚবϠҼ বϠЯাবϚদ; 
 
(জ) ϼচয়ারমӬাϗ, মাধӬবমক ও উѦ মাধӬবমক বϠЯা ϼϚাϐЉ, ঢাকা; 
 
(ঝ) ϼরϬজӅারϛϵє Бাজনুয়িগণ কতৃЉক তা Ѕϣানদর মধӬ ϣইনত বϗϚ Љাবচত 
পা Ѕচজϗ Фবতবϗবধ, ϝাЅϣারা বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ ϼϚতϗ ϼϛাগী কম ЉকতЉা Ϛা 
কম Љচারী ϣইনϚϗ ϗা; 
 
(ঞ) একানϐবমক কাউϬҔল কতৃЉক বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯকগনণর মধӬ ϣইনত 
বϗϚ Љাবচত বতϗজϗ Фবতবϗবধ; 
 
(ি) সরকার কতৃЉক মনϗাϗীত বϠҮ ও ϚӬϚসা-ϚাবণনজӬ বϗনয়াϬজত ϚӬϬєগনণর 
মধӬ ϣইনত একজϗ Фবতবϗবধ; 
 
(ঠ) একানϐবমক কাউϬҔল কতৃЉক মনϗাϗীত ϚৃϣѺর ϚѣϚҐু ϼϠখ মুϬজϚুর 
রϣমাϗ ϼজলার বϚবϛґ মϣাবϚদӬালনয়র অϗুӬϗ অধӬাপক পদমϝ ЉাদাসҤґ 
দুইজϗ বϠЯক৷ 
 
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঝ) ও (ঞ)- ϼত উবҲবখত সদসӬগনণর বϗϚ Љাচϗ 
সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত প҃বতনত অϗুϫҽত ϣইনϚ৷ 
 
(৩) বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗϚ Љাবচত সদসӬগণ তা Ѕϣানদর বϗϚ Љাচনϗর তাবরখ ϣইনত 
বতϗ ϚতЁসর ϼময়ানদ Ӎীয় পনদ Ϛϣাল থাবকনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, ϼকাϗ বϗϚ Љাবচত সদসӬ ϼϝ ϼকাϗ সময় ϼচয়ারমӬাϗনক 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

উন҂ϠӬ কবরয়া তা Ѕϣার ӍাЯরϝুє পОনϝানগ Ӎীয় পদ তӬাগ কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(৪) বরনজҊ ϼϚানϐЉর মনϗাϗীত ϼকাϗ সদসӬ বতϗ ϚতЁসর ϼময়ানদ তা Ѕϣার পনদ 
অবধϫҽত থাবকনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, তা Ѕϣার ϼময়াদ ϼϠষ ϣওয়া সনлও তা Ѕϣার Ӈলাবϛবষє ϚӬϬє 
কাϝ Љϛার Бϣণ ϗা করা পϝ Љҍ বতবϗ তা Ѕϣার পনদ Ϛϣাল থাবকনϚϗ: 
 
আনরা ϠতЉ থানক ϼϝ, ϼকাϗ সদসӬ ϼϝ পদ Ϛা গনϚষণা Фবতҽাϗ ϣইনত 
মনϗাϗীত ϣইয়াবেনলϗ বতবϗ ϝবদ ϼসই পদ Ϛা Фবতҽানϗ ϗা থানকϗ তাϣা ϣইনল 
বতবϗ বরনজҊ ϼϚানϐЉর সদসӬ পনদ অবধϫҽত থাবকনϚϗ ϗা৷ 

     

     

    

র�ি  
বা��র সভা 

 

১৯৷ (১) এই ধারার অϗӬাϗӬ বϚধাϗাϚলী সানপনЯ, বরনজҊ ϼϚাϐЉ উϣার সϛার 
কাϝ ЉЎম প҃বত বϗধ Љারণ কবরনত পাবরনϚ৷ 
 
(২) বরনজҊ ϼϚানϐЉর সϛা ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক বϗধ Љাবরত তাবরখ, Ӈাϗ ও 
সমনয় অϗুϫҽত ϣইনϚ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, Фবত েয় মানস বরনজҊ ϼϚানϐЉর কমপনЯ একϫি সϛা 
অϗুϫҽত ϣইনϚ৷ 
 
(৩) ϛাইস-চӬানҔলর ϝখϗই উপϝুє মনϗ কবরনϚϗ তখϗই বরনজҊ ϼϚানϐЉর 
বϚনϠষ সϛা আӒাϗ কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(৪) বরনজҊ ϼϚানϐЉর অϗুӬϗ এক-তৃতীয়াংϠ সদনসӬর ӍাЯরϝুє তলϚϗামার 
বϛবѺনত ϛাইস-চӬানҔলর বϚনϠষ সϛা আӒাϗ কবরনϚϗ৷ 

 

     

     

    

র�ি  
বা��র মতা 
ও �া য়  

 

২০৷ এই আইϗ ও মঞЁ জরুী কবমϠϗ আনদনϠর বϚধাϗাϚলী সানপনЯ বরনজҊ 
ϼϚাϐЉ- 
 
(ক) বϚҸবϚদӬালনয়র বϗϚ Љাϣী সংӇা ϣইনϚ এϚং এই আইϗ ও মঞЁ জরুী কবমϠϗ 
আনদনϠর বϚধাϗ এϚং ϛাইস-চӬানҔলনরর উপর অবপ Љত Яমতা সানপনЯ, 
বϚҸবϚদӬালনয়র কাϝ ЉাϚলী, সংӇাসমϣূ এϚং সҤবѺর উপর বরনজҊ ϼϚানϐЉর 
সাধারণ ϚӬϚӇাপϗা ও তлাϚধানϗর Яমতা থাবকনϚ; এϚং বরনজҊ ϼϚাϐЉ এই 
আইϗ, সংবϚবধ, বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ও ФবϚধানϗর বϚধাϗসমϣূ ϝথাϝথϛানϚ 
পাবলত ϣইনতনে বকϗা ততЁФবত লЯӬ রাবখনϚ; 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(খ) সংবϚবধ সংনϠাধϗ ও অϗুনমাদϗ কবরনϚ; 
 
(গ) Ϛাবষ Љক ФবতনϚদϗ, Ϛাবষ Љক বϣসাϚ ও Ϛাবষ Љক সҧাϚӬ ϚӬনয়র ФӆাϚ 
বϚনϚচϗাЎনম বস҃াҍ Бϣণ কবরনϚ; 
 
(ঘ) Ϛাবষ Љক Ϛানজি আনলাচϗা এϚং Фনয়াজϗীয় সংনϠাধϗসϣ অϗুনমাদϗ 
কবরনϚ; 
 
(ঙ) বϚҸবϚদӬালনয়র সҤবѺ অজЉϗ ও তϣবϚল সংБϣ কবরনϚ, উϣা অবধকানর 
রাবখনϚ এϚং বϗয়уণ ও পবরচালϗা কবরনϚ; 
 
(চ) অথ Љ সংЎাҍ বϚষনয় অথ Љ কবমϫির পরামϠ Љ বϚনϚচϗা কবরনϚ; 
 
(ে) বϚҸবϚদӬালনয়র সাধারণ সীলনমাϣনরর আকার বϗধ Љারণ এϚং উϣার 
ϼϣফাজনতর ϚӬϚӇা ও ϚӬϚϣার প҃বত বϗ পণ কবরনϚ; 
 
(জ) সংবҺҼ ϚতЁসনরর জϗӬ বϚҸবϚদӬালনয়র আবথ Љক চাবϣদার পূণ Љ বϚϚরণ Фবত 
ϚতЁসর মঞЁ জরুী কবমϠনϗর বϗকি ϼপϠ কবরনϚ এϚং পূϚ ЉϚতЊ ϚতЁসনর 
মঞЁ জরুী কবমϠϗ ϚবϣϛূЉত উতЁস ϣইনত ФাҖ অথ Љ সҤনদর বϚϚরণও Фদাϗ 
কবরনϚ; 
 
(ঝ) বϚনϠষ উন҂নϠӬ বϚҸবϚদӬালয়নক ФদѺ ϼϝ ϼকাϗ তϣবϚল পবরচালϗা 
কবরনϚ; 
 
(ঞ) এই আইϗ Ϛা সংবϚবধনত অϗӬ ϼকাϗ বϚধাϗ ϗা থাবকনল, বϚҸবϚদӬালনয়র 
বϠЯক, কম ЉকতЉা ও অϗӬাϗӬ কম Љচারী বϗনয়াগ ও তা Ѕϣানদর দাবয়Ѿ ও চাকুরীর 
ϠতЉাϚলী বϗধ Љারণ কবরনϚ; 
 
(ি) সংবϚবধ সানপনЯ, বϚҸবϚদӬালয় এϚং ইϗবӅϫিউি কতৃЉক রЯণানϚЯণ 
করা ϣয় ϗা এমϗ ϼϣানӅল অϗুনমাদϗসϣ লাইনসҔ Фদাϗ কবরনϚ Ϛা ইϣার 
অϗুনমাদϗ Ϛা লাইনসҔ ФতӬাϣার কবরনϚ; 
 
(ঠ) বϚҸবϚদӬালনয়র পনЯ উইল, দাϗ এϚং অϗӬবϚধϛানϚ ϣӆাҍরকৃত ӇাϚর ও 
অӇাϚর সҤবѺ Бϣণ কবরনϚ; 
 
(ϐ) বϚҸবϚদӬালনয়র পরীЯা অϗুҽাϗ এϚং উϣার ফলাফল ФকানϠর ϚӬϚӇা 
কবরনϚ; 
 
(ঢ) এই আইϗ ҄ারা অবপ Љত ϛাইস-চӬানҔলনরর ЯমতাϚলী সানপনЯ, এই 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

আইϗ, সংবϚবধ এϚং বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ অϗুসানর বϚҸবϚদӬালনয়র সবϣত 
সংবҺҼ সকল বϚষয় বϗয়уণ ও বϗধ Љারণ কবরনϚ; 
 
(ণ) ইϗবӅϫিউি, ϐরবমিরী ও ϼϣানӅল পবরদϠ Љনϗর ϚӬϚӇা কবরনϚ অথϚা 
পবরদϠ Љনϗর বϗনদЉϠ বদনϚ; 
 
(ত) এই আইϗ, মঞЁ জরুী কবমϠϗ আনদϠ ও সংবϚবধর বϚধাϗ সানপনЯ, 
বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ Фণয়ϗ কবরনϚ; 
 
(থ) সংবϚবধ অϗুসানর এϚং একানϐবমক কাউϬҔনলর সুপাবরϠ অϗুϝায়ী 
অধӬাপক, সϣনϝাগী অধӬাপক, সϣকারী অধӬাপক, Фϛাষক এϚং অϗӬাϗӬ 
বϠЯক ও গনϚষনকর পদ সৃϫҼ, বϚনলাপ Ϛা সামবয়কϛানϚ Ӈবগত কবরনϚ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, মঞЁ জরুী কবমϠনϗর পূϚ Љ অϗুনমাদϗ ϚӬতীত ϼকাϗ 
অধӬাপক Ϛা সϣনϝাগী অধӬাপনকর পদ সৃϫҼ করা ϝাইনϚ ϗা: 
 
আনরা ϠতЉ থানক ϼϝ, ϼকাϗ পনদর জϗӬ আবথ Љক সংӇাϗ ϣইϚার পূনϚ Љ উϣা সৃϫҼ 
করা ϝাইনϚ ϗা; 
 
(দ) সংবϚবধ অϗুসানর এϚং একানϐবমক কাউϬҔনলর সুপাবরϠ অϗুϝায়ী 
মঞЁ জরুী কবমϠনϗর পূϚ Љ অϗুনমাদϗ লইয়া ϗূতϗ বϚϛাগ Фবতҽা এϚং বϠЯা ও 
গনϚষণার সুনϝাগ সৃϫҼ কবরনϚ;  
 
(ধ) সংবϚবধ অϗুসানর এϚং একানϐবমক কাউϬҔনলর সুপাবরϠ অϗুϝায়ী ϼকাϗ 
বϚϛাগ Ϛা ইϗবӅϫিউি বϚনলাপ Ϛা সামবয়কϛানϚ Ӈবগত কবরনϚ; 
 
(ϗ) সংবϚবধ অϗুসানর এϚং একানϐবমক কাউϬҔনলর সুপাবরϠ অϗুϝায়ী ϼকাϗ 
পϬѵত ϚӬϬєনক বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক নপ Ӎীকৃবত Фদাϗ কবরনϚ; 
 
(প) ФবϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϠতЉ সানপনЯ এϚং ϛাইস-চӬানҔলনরর 
সুপাবরϠЎনম করবণক ও অϗӬাϗӬ কম Љচারী বϗনয়ানগর ϚӬাপানর উϣার Яমতা 
ϼকাϗ বϗধ Љাবরত ϚӬϬє Ϛা কতৃЉপЯনক অপ Љণ কবরনϚ; 
 
(ফ) একানϐবমক কাউϬҔনলর সুপাবরϠЎনম ϗূতϗ বϠЯা ও ФবϠЯণ 
কাϝ ЉЎম, ФাБসর বϠЯানকх Ӈাপϗ, আҍঃবϚϛাগীয় এϚং আҍঃФাবতҽাবϗক 
ϗূতϗ বϠЯা ও গনϚষণা কাϝ ЉЎম চাল ুϚা ϚҐ এϚং পুরাতϗ কাϝ ЉЎম Ϛাবতল 
কবরনত পাবরনϚ; 
 
(Ϛ) এই আইϗ ও সংবϚবধর বϚধাϗ সানপনЯ ϛাইস-চӬানҔলর, ϼФা-ϛাইস-



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

চӬানҔলর এϚং ϼকাষাধӬЯ ϚӬতীত বϚҸবϚদӬালয় সকল বϠЯক, কম ЉকতЉা ও 
কম Љচারী বϗনয়াগ, তাϣানদর দাবয়Ѿ বϗধ Љারণ ও চাকুরীর ϠতЉাϚলী বӇর এϚং 
তাϣানদর ϼকাϗ পদ Ӈায়ীϛানϚ ϠূϗӬ ϣইনল ϼসই পদ পূরনণর ϚӬϚӇা Бϣণ 
কবরনত পাবরনϚ; 
 
(ϛ) বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ বϠЯক অথϚা Ӄলারনক বϠЯা ও গনϚষণার ϼЯনО 
তা Ѕϣার বϚনϠষ অϚদানϗর জϗӬ ϼমধা ও মϗীষার Ӎীকৃবত বϣসানϚ পুরӃৃত 
কবরনত পাবরনϚ; 
 
(ম) মঞЁ জরুী কবমϠϗ ϣইনত ФাҖ মঞЁ জরুী এϚং বϗজӍ উতЁস ϣইনত ФাҖ 
আনয়র সবϣত সামѮসӬ রাবখয়া বϚҸবϚদӬালনয়র Ϛানজি বϚনϚচϗা ও 
অϗুনমাদϗ কবরনϚ; 
 
(ϝ) সাধারণ Ϛা বϚনϠষ উন҂নϠӬ বϚҸবϚদӬালয়নক ФদѺ সকল তϣবϚল 
পবরচালϗা কবরনϚ; 
 
(র) সংবϚবধ ও এই আইϗ ҄ারা ততЁФবত অবপ Љত Ϛা আনরাবপত অϗӬাϗӬ Яমতা 
Фনয়াগ এϚং দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚ; এϚং 
 
(ল) বϚҸবϚদӬালনয়র এই প অϗӬাϗӬ Яমতা Фনয়াগ কবরনϚ, ϝাϣা এই আইϗ 
Ϛা সংবϚবধর অধীনϗ অϗӬ ϼকাϗ কতৃЉপЯনক ФদѺ ϗনϣ৷ 

     

     

    

একা�� মক 
কাউ ল 

 

২১৷ (১) বϗң প সদসӬগনণর সমҒনয় একানϐবমক কাউϬҔল গϫঠত ϣইনϚ, 
ϝথা:- 
 
(ক) ϛাইস-চӬানҔলর, বϝবϗ উϣার ϼচয়ারমӬাϗও ϣইনϚϗ; 
 
(খ) ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর, ϝবদ থানকϗ; 
 
(গ) অϗুষদসমূনϣর ϐীϗ; 
 
(ঘ) বϚϛাগসমূনϣর ϼচয়ারমӬাϗ; 
 
(ঙ) ইϗবӅϫিউিসমূনϣর পবরচালক; 
 
(চ) বϚҸবϚদӬালনয়র অϗবধক সাতজϗ অধӬাপক ϝাϣারা ϛাইস-চӬানҔলর 
কতৃЉক ϼজӬҽতার বϛবѺনত মনϗাϗীত ϣইনϚϗ; 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(ে) বϚҸবϚদӬালনয়র БҎাগাবরক; 
 
(জ) বϚҸবϚদӬালনয়র সϣনϝাগী অধӬাপকϚৃҏ কতৃЉক বϗϚ Љাবচত একজϗ 
সϣনϝাগী অধӬাপক; 
 
(ঝ) বϚҸবϚদӬালনয়র Фϛাষক ও সϣকারী অধӬাপকϚৃҏ কতৃЉক বϗϚ Љাবচত 
একজϗ সϣকারী অধӬাপক; 
 
(ঞ) চӬানҔলর কতৃЉক মনϗাϗীত গনϚষণা সংӇা ও উѦতর বϠЯানকনх 
কম Љরত পা Ѕচজϗ বϚবϠҼ ϚӬϬє; 
 
(ি) পরীЯা বϗয়уক; 
 
(ঠ) ϼরϬজъার৷ 
 
(২) একানϐবমক কাউϬҔনলর বϗϚ Љাবচত ϼকাϗ সদসӬ দুই ϚতЁসর ϼময়ানদর 
জϗӬ উє সদসӬ পনদ অবধϫҽত থাবকনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, ϼকাϗ বϗϚ Љাবচত সদসӬ ϼϝ ϼকাϗ সময় ϼচয়ারমӬাϗনক 
উন҂ϠӬ কবরয়া তাϣার ӍাЯরϝুє পОনϝানগ Ӎীয় পদ তӬাগ কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) ও (ঝ)- ϼত উবҲবখত সদসӬগনণর বϗϚ Љাচϗ 
সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত প҃বতনত অϗুϫҽত ϣইনϚ৷  
 
(৪) একানϐবমক কাউϬҔনলর মনϗাϗীত ϼকাϗ সদসӬ দুই ϚতЁসর ϼময়ানদর 
জϗӬ উє সদসӬ পনদ অবধϫҽত থাবকনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, তা Ѕϣার ϼময়াদ ϼϠষ ϣওয়া সনлও তা Ѕϣার Ӈলাবϛবষє ϚӬϬє 
কাϝ Љϛার Бϣণ ϗা করা পϝ Љҍ বতবϗ তা Ѕϣার পনদ Ϛϣাল থাবকনϚϗ: 
 
আনরা ϠতЉ থানক ϼϝ, ϼকাϗ সদসӬ ϼϝ পদ Ϛা গনϚষণা Фবতҽাϗ ϣইনত 
মনϗাϗীত ϣইয়াবেনলϗ ϼসই পদ Ϛা Фবতҽানϗ বতবϗ ϝবদ ϗা থানকϗ তাϣা ϣইনল 
বতবϗ একানϐবমক কাউϬҔনলর সদসӬ পনদও অবধϫҽত থাবকনϚϗ ϗা৷ 

     

     

    

একা�� মক 
কাউ �লর 
মতা ও 

�া য়  

 

২২৷ (১) একানϐবমক কাউϬҔল বϚҸবϚদӬালনয়র Фধাϗ বϠЯা বϚষয়ক সংӇা 
ϣইনϚ এϚং এই আইϗ, সংবϚবধ, বϚҸবϚদӬালনয়র বϚধাϗ সানপনЯ, 
বϚҸবϚদӬালনয়র সকল একানϐবমক কাϝ ЉЎনমর লЯӬ ও উন҂ϠӬ বϗধ Љারণ, 
একানϐবমক Ϛষ Љসূচী ও ততЁসҤবকЉত পবরকҮϗা Фণয়ϗ, বϠЯা ФবϠЯণ ও 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

পরীЯার মাϗ বϗধ Љারণ ও সংরЯনণর জϗӬ দায়ী থাবকনϚ এϚং এই সকল 
বϚষনয়র উপর উϣার বϗয়уণ ও তлাϚধাϗ Яমতা থাবকনϚ৷ 
 
(২) একানϐবমক কাউϬҔল, এই আইϗ, মঞЁ জরুী কবমϠϗ আনদϠ ও সংবϚবধ 
এϚং ϛাইস-চӬানҔলর ও বরনজҊ ϼϚানϐЉর Яমতা সানপনЯ, বϠЯাধারা ও 
পাঠӬЎম এϚং বϠЯাদাϗ, গনϚষণা ও পরীЯার সϫঠক মাϗ বϗধ Љারনণর জϗӬ 
ФবϚধাϗ Фণয়ϗ কবরনত পাবরনϚ৷ 
 
(৩) উপ-ধারা (১) এ উবҲবখত সামবБক Яমতার আওতায় একানϐবমক 
কাউϬҔনলর বϗң প Яমতাও অҍϛϵ Љє, ϝথা:- 
 
(ক) সাবϚ ЉকϛানϚ বϠЯা সংЎাҍ সকল বϚষনয় বরনজҊ ϼϚাϐЉনক পরামϠ Љ দাϗ 
করা; 
 
(খ) বϠЯা সংЎাҍ বϚষনয় বϚধাϗ Фণয়নϗর জϗӬ বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗকি 
ФӆাϚ ϼপϠ করা; 
 
(গ) গনϚষণায় বϗনয়াϬজত ϚӬϬєনদর বϗকি ϣইনত বরনপািЉ তলϚ করা এϚং 
ততЁসҤনকЉ বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗকি সুপাবরϠ করা; 
 
(ঘ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϚϛাগসমূϣ এϚং পাঠӬЎম কবমϫি বল গঠনϗর জϗӬ 
বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗকি Ӄীম ϼপϠ করা; 
 
(ঙ) বϚҸবϚদӬালনয়র অধӬাপϗা ও গনϚষণার মাϗ উґয়নϗর ϚӬϚӇা করা; 
 
(চ) বরনজҊ ϼϚানϐЉর অϗুনমাদϗ সানপনЯ এϚং অϗুষনদর সুপাবরϠЎনম, 
সকল পরীЯার Фবতϫি পনОর পাঠӬসূচী ও পাঠӬЎম এϚং পঠϗ ও গনϚষণার 
সীমানরখা বϗধ Љারণ করা: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, একানϐবমক কাউϬҔল ϼকϚলমাО অϗুষনদর 
সুপাবরϠমালা Бϣণ, পবরমাজЉϗ, অБাϣӬ Ϛা ϼফরতЁ Фদাϗ কবরনত পাবরনϚ: 
 
আনরা ϠতЉ থানক ϼϝ, অϗুষদ কতৃЉক গৃϣীত বϚϛাগীয় পাঠӬЎম কবমϫির ϼকাϗ 
বস҃ানҍর সবϣত একানϐবমক কাউϬҔল একমত ϗা ϣইনল বϚষয়ϫি বরনজҊ 
ϼϚানϐЉর বϗকি ϼФরণ করা ϣইনϚ এϚং এই বϚষনয় বরনজҊ ϼϚানϐЉর বস҃াҍই 
চূড়াҍ ϣইনϚ; 
 
(ে) ϐѓনরি বϐБীর জϗӬ ϼকাϗ ФাথЊ বথবসনসর জϗӬ ϼকাϗ ФӆাϚ কবরনল 
সংবϚবধ (ϝবদ থানক) অϗুসানর ততЁসҤনকЉ বস҃াҍ Фদাϗ করা; 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(জ) অϗӬাϗӬ বϚҸবϚদӬালনয়র পরীЯা এই বϚҸবϚদӬালনয়র অϗু প পরীЯার 
সমমাϗসҤґ ϣইনল ϼসই প সমমাϗসҤґ বϣসানϚ Ӎীকৃবত ϼদওয়া; 
 
(ঝ) বϚҸবϚদӬালনয়র অধӬাপϗা ও গনϚষণার ϼЯনО ϗূতϗ ϼকাϗ উґয়ϗ 
ФӆানϚর উপর বরনজҊ ϼϚাϐЉনক পরামϠ Љ ϼদওয়া; 
 
(ঞ) বϚҸবϚদӬালনয়র БҎাগার ϚӬϚϣার সংЎাҍ ФবϚধাϗ Фণয়ϗ এϚং БҎাগার 
সুষЁঠϵ  পবরচালϗার উন҂নϠӬ ϚӬϚӇা Бϣণ করা; 
 
(ি) বϚҸবϚদӬালনয়র গনϚষণা উґয়নϗর সুপাবরϠ করা এϚং ইϣার বϗকি 
ϼФবরত বϠЯা সংЎাҍ অϗӬাϗӬ বϚষনয় বরনজҊ ϼϚাϐЉনক পরামϠ Љ দাϗ করা; 
 
(ঠ) ϗূতϗ অϗুষদ Фবতҽা এϚং ϼকাϗ অϗুষদ, গনϚষণা Фবতҽাϗ ও ϝাদুঘনর 
ϗূতϗ বϚষয় ФϚতЉনϗর জϗӬ ФӆাϚ বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϚনϚচϗার জϗӬ ϼপϠ 
করা; 
 
(ϐ) অধӬাপক, সϣনϝাগী অধӬাপক, সϣকারী অধӬাপক, Фϛাষক, অϗӬাϗӬ 
বϠЯক Ϛা গনϚষনকর পদ সৃϫҼ, বϚনলাপ Ϛা সামবয়কϛানϚ Ӈবগত রাখার ФӆাϚ 
বϚনϚচϗা করা এϚং ততЁসҤনকЉ বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗকি সুপাবরϠ করা; 
 
(ঢ) বϐБী, সাϫিЉবফনকি, বϐনҙামা, ϚৃবѺ, ϼফনলাϠীপ, ӃলারϠীপ, ҼাইনপҌ, 
পুরӃার, পদক ইতӬাবদ Фদানϗর উন҂নϠӬ বϚধাϗ Фণয়ϗ এϚং উপϝুє 
ϚӬϬєনক তাϣা Фদানϗর জϗӬ বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗকি সুপাবরϠ করা; 
 
(ণ) বϠЯনকর ФবϠЯণ ও কম ЉদЯতা ϚৃϬ҃ সংЎাҍ ϗীবত বϗধ Љারণ বϚষনয় 
বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗকি ФӆাϚ ϼপϠ এϚং ФবϠЯণ ও ϼফনলাϠীপ Фদানϗর 
বϚষনয় উনদӬাগ Бϣণ করা; 
 
(ত) সংবҺҼ কবমϫিসমূনϣর সুপাবরϠЎনম ϼকাস Љ ও বসনলϚাস বϗধ Љারণ, ФনতӬক 
ϼকানস Љর জϗӬ পরীЯক পӬানϗল অϗুনমাদϗ, গনϚষণা বϐБীর জϗӬ গনϚষণার 
Фবতϫি বϚষনয়র ФӆাϚ অϗুনমাদϗ এϚং এই প ФনতӬক বϚষনয় পরীЯা 
Бϣনণর জϗӬ পরীЯক বϗনয়াগ করা; 
 
(থ) ϼকাϗ োО Ϛা পরীЯাথЊনক ϼকাϗ ϼকাস Љ মওকুফ (exemption) বϚষনয় 
বস҃াҍ Бϣণ করা; 
 
(দ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϚবϛґ বϚϛাগ ও অϗুষনদর ণগত উতЁকষ Љ ϚৃϬ҃ ও তাϣা 
সংরЯণ করার লনЯӬ ФবϚধাϗ Фণয়ϗ এϚং ϼদϠ-বϚনদনϠর অϗӬাϗӬ 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

বϚҸবϚদӬালনয়র উѦ বϠЯা ও গনϚষণা Фবতҽানϗর সবϣত ϼϝাগসОূ Ϛা 
ϼϝৌথকাϝ ЉЎম Бϣণ করার বϚষনয় বস҃াҍ Бϣণ করা৷ 
 
(৪) একানϐবমক কাউϬҔল সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত এϚং বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক 
ФদѺ বϠЯা বϚষয়ক অϗӬাϗӬ দাবয়Ѿ পালϗ ও Яমতা Фনয়াগ কবরনϚ৷ 

     

     

    

অনু � 

 

২৩৷ (১) অথ Љায়নϗর বϗҴয়তা এϚং Ϛানজনি এতদЁ সংЎাҍ ϚӬয় অҍϛϵ ЉϬєর 
পর, বϚҸবϚদӬালয় মঞЁ জরুী কবমϠনϗর অϗুমবত সানপনЯ, এক Ϛা একাবধক 
অϗুষদ Фবতҽা কবরনত পাবরনϚ, তনϚ কϮҤউিার সাইҔ এҌ ইϬѮবϗয়াবরং 
অϗুষদ Фবতҽানক অБাবধকার Фদাϗ কবরনত ϣইনϚ৷ 
 
(২) একানϐবমক কাউϬҔনলর বϗয়уণ সানপনЯ, ФনতӬক অϗুষদ সংবϚবধ ও 
বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗবদЉҼ বϚষনয় বϠЯা কাϝ Љ ও গনϚষণা পবরচালϗার 
দাবয়নѾ থাবকনϚ৷ 
 
(৩) অϗুষনদর গঠϗ, Яমতা ও কাϝ ЉাϚলী, সংবϚবধ ও বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা 
বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 
 
(৪) ФনতӬক অϗুষনদ একজϗ কবরয়া ϐীϗ থাবকনϚϗ এϚং বতবϗ ϛাইস-
চӬানҔলনরর বϗয়уণ ও সাধারণ তлাϚধাϗ সানপনЯ, অϗুষদ সҤবকЉত 
সংবϚবধ, বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ও ФবϚধাϗ ϝথাϝথϛানϚ পালনϗর জϗӬ দায়ী 
থাবকনϚϗ৷ 
 
(৫) ФনতӬক অϗুষনদর বϚবϛґ বϚϛানগর মনধӬ ϼজӬҽতার বϛবѺনত এϚং ϛাইস-
চӬানҔলর কতৃЉক বϗবদЉҼকৃতϛানϚ অধӬাপকনদর মনধӬ উϣার ϐীϗ পদ 
আϚবতЉত ϣইনϚ এϚং বতবϗ দুই ϚতЁসনরর ϼময়ানদ তা Ѕϣার পনদ Ϛϣাল থাবকনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, ϼকাϗ বϚϛানগ অধӬাপক ϗা থাবকনল ϼসই বϚϛানগর 
ϼজӬҽতম সϣনϝাগী অধӬাপক ϐীϗ পনদ বϗনয়াগФাҖ ϣইনϚϗ, এϚং ϼকাϗ 
বϚϛানগর একজϗ অধӬাপক ϐীনϗর দাবয়Ѿ পালϗ কবরয়া থাবকনল ঐ 
বϚϛানগর পরϚতЊ পালাসমূনϣ Ϛাকী অধӬাপকগণ ϼজӬҽতার বϛবѺনত ϐীϗ 
পনদ বϗϝুϬєর সুনϝাগ পাইনϚϗ: 
 
আনরা ϠতЉ থানক ϼϝ, একাবধক বϚϛানগ সমনজӬҽ অধӬাপক অথϚা সϣনϝাগী 
অধӬাপক থাবকনল, ϼস ϼЯনО তাϣানদর মনধӬ ϐীϗ পনদর আϚতЉϗЎম ϛাইস-
চӬানҔলর কতৃЉক বϗবদЉҼ ϣইনϚ৷ 

 

     

     



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 
    

ইন উ  

 

২৪৷ (১) বϚҸবϚদӬালয় Фনয়াজϗনϚানধ সরকার কতৃЉক Ϛানজি Ϛরা҂ সানপনЯ 
ϼকাϗ Ѿপূণ Љ বϚষনয় উѦতর বϠЯা ও গনϚষণার জϗӬ সংবϚবধ ҄ারা 
বϗধ Љাবরত প҃বতনত উϣার অѣীϛূত ইϗবӅϫিউি বϣসানϚ এক Ϛা একাবধক 
ইϗবӅϫিউি Ӈাপϗ কবরনত পাবরনϚ৷ 
 
(২) Фবতϫি ইϗবӅϫিউি পবরচালϗার জϗӬ একজϗ পবরচালকসϣ পৃথক ϼϚাϐЉ 
অϚ গϛণ Љরস থাবকনϚ ϝাϣা সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

বভাগ 

 

২৫৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয় বϠЯাদাϗ করা ϣয় এমϗ একϫি বϚষনয়র সকল 
বϠЯনকর সমҒনয় এনককϫি বϚϛাগ গϫঠত ϣইনϚ৷ 
 
(২) বϚϛাগীয় বϠЯকনদর মধӬ ϣইনত ϼজӬҽতার বϛবѺনত পালাЎনম বতϗ 
ϚতЁসনরর ϼময়ানদ ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ বϗϝুє 
ϣইনϚϗ৷ 
 
(৩) ϝবদ ϼকাϗ বϚϛানগ অধӬাপক ϗা থানকϗ তাϣা ϣইনল ϛাইস-চӬানҔলর 
ϼজӬҽতার বϛবѺনত বতϗজϗ সϣনϝাগী অধӬাপনকর মধӬ ϣইনত পালাЎনম 
একজϗনক বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ বϗϝুє কবরনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, পদমϝ Љাদায় সϣনϝাগী অধӬাপনকর ϗীনচ ϼকাϗ বϠЯকনক 
বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ পনদ বϗϝুє করা ϝাইনϚ ϗা: 
 
আনরা ϠতЉ থানক ϼϝ, অϗুӬϗ সϣনϝাগী অধӬাপক পদমϝ Љাদার ϼকাϗ বϠЯক 
ϼকাϗ বϚϛানগ কম Љরত ϗা থাবকনল, সংবҺҼ বϚϛানগর ФϚীণতম বϠЯক উϣার 
ϼচয়ারমӬাϗ ϣইনϚϗ৷ 
 
ϚӬাখӬা: এই ধারার উন҂ϠӬপূরণকনҮ পদϚী ও পদমϝ Љাদার বϛবѺনত ϼজӬҽতা 
বϗধ Љারণ করা ϣইনϚ এϚং দুই ϚӬϬєর পদϚী ও পদমϝ Љাদা সমাϗ ϣইনল সমপনদ 
চাকুরীকানলর দীঘ Љতার বϛবѺনত ϼজӬҽতা বϗধ Љারণ করা ϣইনϚ৷ 
 
(৪) ϐীনϗর সাধারণ তлাϚধানϗ বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ বϚϛানগর অϗӬাϗӬ 
সদসӬগনণর সϣনϝাবগতায় সংবҺҼ বϚϛানগর কানϝ Љর পবরকҮϗা ও সমҒয় 
সাধনϗর জϗӬ দায়ী থাবকনϚϗ৷ 
 
(৫) একানϐবমক কাউϬҔল এϚং ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক সময় সময় ФদѺ 
বϗনদЉϠ সানপনЯ, বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ তা Ѕϣার বϚϛানগ বϠЯাদাϗ ও গনϚষণা 
সংগঠϗ ও পবরচালϗার জϗӬ ϐীনϗর বϗকি দায়ী থাবকনϚϗ৷ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(৬) বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ সংবϚবধ ও বϚҸবϚদӬালনয়র বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত 
Яমতা Фনয়াগ ও দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚϗ৷ 

     

     

    

পা� ম 
ক ম  

 ২৬৷ ФনতӬক অϗুষনদ সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত পাঠӬЎম কবমϫি থাবকনϚ৷  

     

     

    

ব ব� াল�য়র 
তহ বল 

 

২৭৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র একϫি তϣবϚল থাবকনϚ এϚং উϣানত বϗңϚবণ Љত অথ Љ 
জমা ϣইনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) সরকার ও মঞЁ জরুী কবমϠϗ কতৃЉক ФদѺ অϗুদাϗ; 
 
(খ) োО Ϛা োОী কতৃЉক ФদѺ ϼϚতϗ, বফস ইতӬাবদ; 
 
(গ) সানϚক োО Ϛা োОী কতৃЉক ФদѺ অϗুদাϗ; 
 
(ঘ) ЙাӅ তϣবϚল Ϛা এϗϐাউনমҊ ফাҌ; 
 
(ঙ) বϚҸবϚদӬালনয়র সҤবѺ ϣইনত ФাҖ ও পবরচালϗ উতЁসাবরত আয়; 
 
(চ) বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক অϗӬাϗӬ উতЁস ϣইনত ФাҖ অথ Љ; 
 
(ে) সরকানরর পূϚ Љাϗুনমাদϗ সানপনЯ ϼকাϗ বϚনদϠী সংӇা ϣইনত ФাҖ 
অϗুদাϗ; 
 
(জ) Ӈাϗীয় কতৃЉপЯ, অϗӬ ϼকাϗ Фবতҽাϗ, ϼকাҤাϗী Ϛা ϚӬϬє কতৃЉক ФদѺ 
অϗুদাϗ; 
 
(ঝ) বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক গৃϣীত ঋণ; এϚং 
 
(ঞ) বϚҸবϚদӬালনয়র অথ Љ বϚবϗনয়াগ ϣইনত ФাҖ আয় Ϛা মুϗাফা৷ 
 
(২) এই তϣবϚনলর অথ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র ϗানম ততЁকতৃ Љক অϗুনমাবদত ϼকাϗ 
তফবসলী ϚӬাংনক জমা রাখা ϣইনϚ এϚং বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক ФবϚধাϗ অϗুϝায়ী 
বϗধ Љাবরত প҃বতনত এই তϣবϚল ϣইনত অথ Љ উঠানϗা ϣইনϚ৷ 
 
(৩) এই তϣবϚল ϣইনত বϚҸবϚদӬালনয়র Фনয়াজϗীয় ϝাϚতীয় ϚӬয় বϗϚ Љাϣ করা 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

ϣইনϚ৷ 
 
(৪) বϚҸবϚদӬালনয়র তϣবϚনলর অথ Љ বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক অϗুনমাবদত ϼকাϗ 
খানত বϚবϗনয়াগ করা ϝাইনϚ৷ 

     

     

    

ব ব� াল�য়র 
প র�ালন ব য় 
ও ছা  
বতনা � 

 

২৮৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র Ϛাবষ Љক পবরচালϗ ϚӬনয়র (মূলধϗ ϚӬয় ϚӬবতনরনক) 
বϗরীনখ Фবত ϚতЁসর োО-োОীনদর বϗকি ϣইনত আদায়নϝাগӬ ϼϚতϗ ও বফস 
বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 
 
(২) ϼসবমӅার অϗুϝায়ী বϗধ Љাবরত ϼϚতϗ ও বফস ϼসবমӅার  ϣওয়ার পূনϚ Љই 
পবরনϠাধ কবরনত ϣইনϚ৷ 
 
(৩) সরকার Ϛা অϗӬাϗӬ উতЁস ϣইনত ФাҖ অϗুদাϗ Ϛা আয় ϣইনত ϼমধা ও 
Фনয়াজনϗর বϗরীনখ বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉপЯ োО-োОীনদরনক ϚৃবѺ Ϛা, 
ϼЯОমত, উপ-ϚৃবѺ Фদাϗ কবরনত পাবরনϚ এϚং এই সকল ϚৃবѺ Ϛা উপ-ϚৃবѺর 
বϚপরীনত ϼদয় অথ Љ ϣইনত উє োО Ϛা োОী কতৃЉক ФদѺ ϼϚতϗ ও বফস 
সমҒয় কবরয়া উদЁϚৃѺ অথ Љ, ϝবদ থানক, তদЁ ϚরাϚনর ϼখারনপানষর জϗӬ ϼদয়া 
ϣইনϚ৷ 
 
(৪) ϚৃবѺ Ϛা উপ-ϚৃবѺ বϠЯা ϚতЁসরওয়ারী Фদাϗ করা ϣইনϚ৷ 
 
(৫) উপ-ধারা (৩)-এ বϛґতর ϝাϣা বকেϵ ই থাকুক ϗা ϼকϗ বϚҸবϚদӬালনয় 
সংবҺҼ োО-োОীর বϗয়বমত উপবӇবত, অধӬয়নϗ সϬЎয় অংϠБϣণ এϚং 
বϠЯা আϣরনণ পারদবϠ Љতার উপর ϚৃবѺ Ϛা উপ-ϚৃবѺ Фদানϗর বϚষয়ϫি বϗϛЉর 
কবরনϚ৷ 

 

     

     

    

অ� ক ম  

 

২৯৷ (১) বϗңϚবণ Љত সদসӬ সমҒনয় অথ Љ কবমϫি গϫঠত ϣইনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) ϛাইস-চӬানҔলর, বϝবϗ ইϣার ϼচয়ারমӬাϗও ϣইনϚϗ; 
 
(খ) ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর, ϝবদ থানকϗ; 
 
(গ) ϼকাষাধӬЯ; 
 
(ঘ) ϼরϬজъার; 
 
(ঙ) ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক ϼজӬҽতার বϛবѺনত পϝ Љায়Ўনম মনϗাϗীত 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

একজϗ ϐীϗ; 
 
(চ) বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক মনϗাϗীত উє ϼϚানϐЉর একজϗ সদসӬ, বϝবϗ 
বϚҸবϚদӬালনয়র চাকুরীনত বϗনয়াϬজত ϗনϣϗ; 
 
(ে) সরকার কতৃЉক মনϗাϗীত একজϗ পবরকҮϗাবϚদ Ϛা অথ Љ-বϚϠারদ; 
 
(জ) বϚҸবϚদӬালয় ФনকৌϠলী; এϚং 
 
(ঝ) পবরচালক (বϣসাϚ), বϝবϗ ইϣার সদসӬ সবচϚও ϣইনϚϗ৷ 
 
(২) অথ Љ কবমϫির ϼকাϗ মনϗাϗীত সদসӬ দুই ϚতЁসনরর ϼময়ানদ তা Ѕϣার পনদ 
অবধϫҽত থাবকনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, তা Ѕϣার ϼময়াদ ϼϠষ ϣওয়া সনлও তা Ѕϣার উѺরাবধকারী 
কাϝ Љϛার Бϣণ ϗা করা পϝ Љҍ বতবϗ তা Ѕϣার পনদ Ϛϣাল থাবকনϚϗ৷ 

     

     

    

অ� ক ম র 
মতা ও 

�া য়  

 

৩০৷ অথ Љ কবমϫি- 
 
(ক) বϚҸবϚদӬালনয়র আয় ও ϚӬনয়র তлাϚধাϗ কবরনϚ; 
 
(খ) বϚҸবϚদӬালনয়র অথ Љ ও তϣবϚল, সҤদ ও বϣসাϚ-বϗকাϠ সংЎাҍ ϝাϚতীয় 
বϚষনয় বরনজҊ ϼϚাϐЉনক পরামϠ Љ দাϗ কবরনϚ; এϚং 
 
(গ) সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত অথϚা ϛাইস-চӬানҔলর অথϚা বরনজҊ ϼϚাϐЉ 
কতৃЉক ФদѺ অϗӬাϗӬ দাবয়Ѿ পালϗ কবরনϚ৷ 

 

     

     

    

প রক না, 
উ য়ন ও 
ওয়াকস ক ম  

 

৩১৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র একϫি পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও ওয়াকЉস কবমϫি থাবকনϚ 
এϚং উϣা বϗңϚবণ Љত সদসӬ সমҒনয় গϫঠত ϣইনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) ϛাইস-চӬানҔলর, বϝবϗ ইϣার ϼচয়ারমӬাϗও ϣইনϚϗ; 
 
(খ) ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলর, ϝবদ থানকϗ; 
 
(গ) ϼকাষাধӬЯ; 
 
(ঘ) ϼরϬজъার; 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(ঙ) ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক ϼজӬҽতার বϛবѺনত পϝ Љায়Ўনম মনϗাϗীত দুইজϗ 
ϐীϗ; 
 
(চ) বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক মনϗাϗীত উє ϼϚানϐЉর দুইজϗ সদসӬ, ϝাϣানদর 
মনধӬ একজϗ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ চাকুরীনত বϗনয়াϬজত ϗনϣϗ; 
 
(ে) সরকার কতৃЉক মনϗাϗীত একজϗ ФনকৌϠলী বϝবϗ পদমϝ Љাদায় গণপূতЉ 
বϚϛানগর তлাϚধায়ক ФনকৌϠলীর বϗনң ϗনϣϗ; 
 
(জ) সরকার কতৃЉক মনϗাϗীত একজϗ Ӈপবত, বϝবϗ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ 
চাকুরীনত বϗনয়াϬজত ϗনϣϗ; 
 
(ঝ) সরকার কতৃЉক মনϗাϗীত একজϗ পবরকҮϗাবϚদ Ϛা অথ Љ-বϚϠারদ; 
 
(ঞ) পবরচালক (বϣসাϚ); 
 
(ি) বϚҸবϚদӬালয় ФনকৌϠলী; এϚং 
 
(ঠ) পবরচালক (পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও ওয়াকЉস), বϝবϗ ইϣার সদসӬ-সবচϚও 
ϣইনϚϗ৷ 
 
(২) পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও ওয়াকЉস কবমϫির ϼকাϗ মনϗাϗীত সদসӬ দুই 
ϚতЁসনরর ϼময়ানদ তা Ѕϣার পনদ অবধϫҽত থাবকনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, তা Ѕϣার ϼময়াদ ϼϠষ ϣওয়া সনлও তা Ѕϣার উѺরাবধকারী 
কাϝ Љϛার Бϣণ ϗা করা পϝ Љҍ বতবϗ তা Ѕϣার পনদ Ϛϣাল থাবকনϚϗ৷ 
 
(৩) পবরকҮϗা, উґয়ϗ ও ওয়াকЉস কবমϫি বϚҸবϚদӬালনয়র Фধাϗ পবরকҮϗা 
সংӇা ϣইনϚ এϚং বϚҸবϚদӬালনয়র উন҂নϠӬর সবϣত সামѮসӬ রাবখয়া উϣার 
জϗӬ উґয়ϗ পবরকҮϗা Фণয়ϗ কবরনϚ এϚং বϚҸবϚদӬালনয়র উґয়ϗ কম Љসূচীর
মূলӬায়ϗ কবরনϚ৷ 
 
(৪) এই কবমϫি সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত অথϚা ϛাইস-চӬানҔলর অথϚা বরনজҊ 
ϼϚাϐЉ কতৃЉক ФদѺ অϗӬাϗӬ কাϝ ЉাϚলীও সҤাদϗ কবরনϚ৷ 

     

     

    

বাছাই বা�  ৩২৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক ও কম ЉকতЉা বϗনয়ানগ সুপাবরϠ করার জϗӬ 
এক Ϛা একাবধক Ϛাোই ϼϚাϐЉ থাবকনϚ৷ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(২) Ϛাোই ϼϚানϐЉর গঠϗ ও কাϝ ЉাϚলী সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 
 
(৩) Ϛাোই ϼϚানϐЉর সুপাবরনϠর সবϣত বরনজҊ ϼϚাϐЉ একমত ϗা ϣইনল বϚষয়ϫি 
চӬানҔলনরর বϗকি ϼФরণ কবরনত ϣইনϚ এϚং এই ϚӬাপানর তা Ѕϣার বস҃াҍই 
চূড়াҍ ϣইনϚ৷ 

     

     

    

ব ব� াল�য়র 
অন ান  
কতপ  

 
৩৩৷ সংবϚবধ ҄ারা বϚҸবϚদӬালনয়র কতৃЉপЯ বϣসানϚ ϼঘাবষত অϗӬাϗӬ 
কতৃЉপনЯর গঠϗ, Яমতা ও কাϝ ЉাϚলী সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷  

     

     

    

েংখলা বা� 

 

৩৪৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র একϫি Ϡৃংখলা ϼϚাϐЉ থাবকনϚ৷ 
 
(২) Ϡৃংখলা ϼϚানϐЉর গঠϗ, Яমতা ও কাϝ ЉাϚলী বϚҸবϚদӬালনয়র বϚধাϗ ҄ারা 
বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

ব ব� াল�য়র 
ে ক 

 

৩৫৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র সকল বϠЯক সাϚ ЉЯবণকϛানϚ বϗনয়াϬজত ϣইনϚϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯা ও কাϝ ЉЎম ϝাϣানত অসুবϚধার 
সҨুখীϗ ϗা ϣয়, ϼসই জϗӬ ϛাইস-চӬানҔলর এক Ϛা একাবধক খѵকালীϗ 
বϠЯক বϗনয়াগ কবরনত পাবরনϚϗ৷ 
 
(২) বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯকগণ- 
 
(ক) ϚকЁ তৃতা, ϫিউিবরয়াল, আনলাচϗা, ϼসবমϗার, ϣানত-কলনম ФদϠ Љϗ ও 
কম ЉবϠবϚনরর মাধӬনম োОবদগনক বϠЯাদাϗ কবরনϚϗ; 
 
(খ) গনϚষণা পবরচালϗা ও তлাϚধাϗ কবরনϚϗ; 
 
(গ) োОনদর সবϣত ϚӬϬєগতϛানϚ ϼϝাগানϝাগ কবরনϚϗ, তাϣাবদগনক পথ 
বϗনদЉϠ বদনϚϗ এϚং তাϣানদর কাϝ ЉЎম তদারক কবরনϚϗ; 
 
(ঘ) বϚҸবϚদӬালনয়র এϚং উϣার অϗুষদ ও অϗӬাϗӬ সϣ-বϠЯাЎবমক সংӇার 
পাঠӬЎম ও পাঠӬসূচী Фণয়নϗ, পরীЯা বϗধ Љারনণ ও পবরচালϗায়, পরীЯার 
উѺরপО ও গনϚষণামূলক ФϚনҐর মূলӬায়নϗ এϚং БҎাগার, পরীЯাগার, 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

অϗӬাϗӬ বϠЯাЎবমক ও সϣবϠЯাЎবমক কাϝ ЉাϚলীর সংগঠনϗ 
কতৃЉপЯসমϣূনক সϣায়তা কবরনϚϗ; 
 
(ঙ) ϛাইস-চӬানҔলনরর অϗুনমাদϗ সানপনЯ, পরামϠ Љক (কϗসালনিҊ) 
বϣসানϚ কাজ কবরনত পাবরনϚϗ এϚং অϗু প কানজর জϗӬ ФাҖ 
পাবরনতাবষনকর এক তৃতীয়াংϠ বϚҸবϚদӬালনয়র তϣবϚনল জমা বদনত ϚাধӬ 
থাবকনϚϗ; এϚং 
 
(চ) সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত এϚং ϛাইস-চӬানҔলর, ϐীϗ ও বϚϛাগীয় ϼচয়ারমӬাϗ 
কতৃЉক ФদѺ অϗӬাϗӬ কাϝ Љ ও দাবয়Ѿ সҤাদϗ ও পালϗ কবরনϚϗ৷ 

     

     

    

সং ব ধ 

 

৩৬৷ এই আইনϗর বϚধাϗ সানপনЯ, সংবϚবধ ҄ারা বϗңϚবণ Љত সকল Ϛা ϼϝ ϼকাϗ 
বϚষয় সҤনকЉ বϚধাϗ করা ϝাইনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) ϛাইস-চӬানҔলনরর Яমতা ও দাবয়Ѿ বϗধ Љারণ; 
 
(খ) ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলনরর Яমতা ও দাবয়Ѿ বϗধ Љারণ; 
 
(গ) аাϗ বϚаানϗর ϼЯনО জাতীয় এϚং আҍজЉাবতক পϝ Љানয়র ФখӬাত 
ϚӬϬєনদর সҨানϗ অধӬাপক পদ (ϼচয়ার) ФϚতЉϗ; 
 
(ঘ) সҨাϗসূচক বϐБী Ϛা অϗӬ ϼকাϗ সҨাϗ Фদাϗ; 
 
(ঙ) ϼফনলাϠীপ, ӃলারϠীপ, ϚৃবѺ, পুরӃার ও পদক ФϚতЉϗ; 
 
(চ) গনϚষণা কাϝ ЉЎনমর ধরণ বϗধ Љারণ; 
 
(ে) বϐনҙামা Ϛা সাϫিЉবফনকি Фদাϗ; 
 
(জ) বϠЯাদাϗকারী কতৃЉপЯ বϗধ Љারণ; 
 
(ঝ) বϠЯাЎম ও পাঠӬসূচী বϗধ Љারণ; 
 
(ঞ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক ও কম ЉকতЉাগনণর পদϚী, Яমতা, কতЉϚӬ ও কনম Љর
ϠতЉাϚলী বϗধ Љারণ; 
 
(ি) বϚҸবϚদӬালনয়র কতৃЉপনЯর গঠϗ, Яমতা ও কাϝ ЉাϚলী বϗধ Љারণ; 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(ঠ) ইϗবӅϫিউি, ϐরবমিরী ও ϼϣানӅল Фবতҽা এϚং উϣানদর রЯণানϚЯণ; 
 
(ϐ) ϼϣানӅনলর অϗুনমাদϗ সҤবকЉত ϠতЉাϚলী বϗধ Љারণ; 
 
(ঢ) Фবতবϗবধ বϗϚ Љাচϗ প҃বত বϗধ Љারণ; 
 
(ণ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক, কম ЉকতЉা ও কম Љচারী বϗনয়াগ, পনদাґবত ও োЅিাই 
সংЎাҍ প҃বত বϗধ Љারণ; 
 
(ত) বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক, কম ЉকতЉা ও অϗӬাϗӬ কম Љচারীর কলӬাণানথ Љ 
অϚসর ϛাতা, ϼগাҽϲ Ϛীমা, কলӬাণ ও ϛবϚষӬ তϣবϚল গঠϗ; 
 
(থ) বϠЯক ও গনϚষনকর পদ সৃϫҼ, বϚনলাপ Ϛা সামবয়কϛানϚ Ӈবগতকরণ 
সংЎাҍ বϚধাϗ বϗধ Љারণ; 
 
(দ) ϗতϵϗ বϚϛাগ Ϛা ইϗবӅϫিউি Фবতҽা, সামবয়কϛানϚ Ӈবগতকরণ, বϚনলাপ 
সাধϗ এϚং বϠЯা ও গনϚষণার সুনϝাগ সৃϫҼর বϚধাϗ বϗধ Љারণ; 
 
(ধ) একানϐবমক কাউϬҔনলর লЯӬ ও উন҂ϠӬ বϗধ Љারণ; 
 
(ϗ) ϐѓনরি বϐБীর জϗӬ বথবসনসর বϚষয় বϗধ Љারণ; 
 
(প) অϗুষনদর গঠϗ, Яমতা ও কাϝ ЉাϚলী বϗধ Љারণ; 
 
(ফ) Ϛাোই ϼϚানϐЉর গঠϗ ও কাϝ ЉাϚলী বϗধ Љারণ; 
 
(Ϛ) ӈাতক, ӈাতনকাѺর ও অϗӬাϗӬ পাঠӬЎনম ϛবতЉ ও পরীЯা সংЎাҍ বϚধাϗ 
Фণয়ϗ; 
 
(ϛ) কবমϫি গঠϗ সংЎাҍ বϚধাϗ Фণয়ϗ; 
 
(ম) ϼরϬজӅারϛϵє Бাজনুয়িনদর ϼরϬজӅার সংরЯণ; এϚং 
 
(ϝ) এই আইনϗর অধীϗ সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ Ϛা ϣইনত পানর এই প 
অϗӬাϗӬ বϚষয়৷ 

     

     

    

সং ব ধ ণয়ন  ৩৭৷ (১) এই ধারায় Ϛবণ Љত প҃বতনত বরনজҊ ϼϚাϐЉ সংবϚবধ Фণয়ϗ, সংনϠাধϗ 
Ϛা Ϛাবতল কবরনত পাবরনϚ৷ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(২) তফবসনল Ϛবণ Љত বϚҸবϚদӬালনয়র Фথম সংবϚবধ চӬানҔলনরর অϗুনমাদϗ 
ϚӬতীত সংনϠাধϗ Ϛা Ϛাবতল করা ϝাইনϚ ϗা৷ 
 
(৩) বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক Фণীত সকল সংবϚবধ অϗুনমাদনϗর জϗӬ 
চӬানҔলনরর বϗকি ϼপϠ কবরনত ϣইনϚ৷ 
 
(৪) ϼকাϗ সংবϚবধ অϗুনমাদনϗর জϗӬ ФӆাϚ ФাবҖর পর চӬানҔলর সংবϚবধϫি 
Ϛা উϣার ϼকাϗ বϚধাϗ পুϗঃবϚনϚচϗার জϗӬ অথϚা উϣানত চӬানҔলর কতৃЉক 
বϗনদЉবϠত ϼকাϗ সংনϠাধϗ বϚনϚচϗার জϗӬ ФӆাϚসϣ সংবϚবধϫি বরনজҊ 
ϼϚানϐЉর বϗকি ϼফরতЁ পাঠাইনত পাবরনϚϗ; বক  বরনজҊ ϼϚাϐЉ ϝবদ সংবϚবধϫি 
বϗনদЉবϠত সংনϠাধϗসϣ Ϛা ϚӬবতনরনক চӬানҔলনরর বϗকি পুϗঃনপϠ কনর 
তাϣা ϣইনল উϣা ϼপϠ করার ৩০ বদনϗর মনধӬ চӬানҔলর কতৃЉক অϗুনমাবদত ϗা 
ϣইনল, অϗুনমাবদত ϣইয়ানে Ϛবলয়া গণӬ ϣইনϚ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক, কম ЉকতЉা ও অϗӬাϗӬ কম Љচারীর 
কনম Љর ϠতЉাϚলী সংЎাҍ সংবϚবধ চӬানҔলনরর বϗকি ϼপϠ কবরনত ϣইনϚ Ϛনি; 
বক  চӬানҔলর কতৃЉক উϣা অϗুনমাদনϗর Фনয়াজϗ ϣইনϚ ϗা৷ 
 
(৫) চӬানҔলর কতৃЉক অϗুনমাবদত Ϛা অϗুনমাবদত Ϛবলয়া গণӬ ϗা ϣইনল 
বরনজҊ ϼϚানϐЉর ФӆাবϚত ϼকাϗ সংবϚবধ ϾϚধ ϣইনϚ ϗা৷ 

     

     

    

ব ব� ালয় 
বধান 

 

৩৮৷ এই আইϗ ও সংবϚবধর বϚধাϗ সানপনЯ, বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা 
বϗңϚবণ Љত সকল Ϛা ϼϝ ϼকাϗ বϚষয় সҤনকЉ বϚধাϗ করা ϝাইনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) ϛাইস-চӬানҔলনরর Яমতা ও দাবয়Ѿ বϗধ Љারণ; 
 
(খ) ϼФা-ϛাইস-চӬানҔলনরর Яমতা ও দাবয়Ѿ বϗধ Љারণ; 
 
(গ) বϚҸবϚদӬালনয়র োО ϛবতЉ এϚং তাϣানদর তাবলকাϛϵ Ϭє; 
 
(ঘ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϐБী, বϐনҙামা ও সাϫিЉবফনকি ϼকানস Љর বϠЯাЎম ও 
পাঠӬসূচী Фণয়ϗ; 
 
(ঙ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϐБী, বϐনҙামা Ϛা সাϫিЉবফনকি ϼকানস Љর পরীЯায় 
অংϠБϣণ এϚং বϐБী, সাϫিЉবফনকি ও বϐনҙামা পাওয়ার ϼϝাগӬতার ϠতЉাϚলী 
বϗধ Љারণ; 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(চ) বϠЯাদাϗ, ϫিউিবরয়াল јাস, গনϚষণাগার ও কম ЉবϠবϚর পবরচালϗার 
প҃বত বϗ পণ; 
 
(ে) বϚҸবϚদӬালনয়র োОনদর ϚসϚানসর ϠতЉাϚলী এϚং তাϣানদর আচরণ ও 
Ϡৃংখলা; 
 
(জ) বϚҸবϚদӬালনয়র পাঠӬЎম এϚং বϚҸবϚদӬালনয়র পরীЯা, বϐБী, 
সাϫিЉবফনকি ও বϐনҙামায় ϛবতЉর জϗӬ আদায়নϝাগӬ বফস; 
 
(ঝ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϚবϛґ Ӈায়ী কবমϫি গঠϗ ও উϣানদর Яমতা ও দাবয়Ѿ 
বϗধ Љারণ; 
 
(ঞ) বϠЯাদাϗ ও পরীЯা পবরচালϗা প҃বত বϗ পণ; 
 
(ি) বϚҸবϚদӬালনয়র অϗুষদ গঠϗসϣ উϣানদর Яমতা ও দাবয়Ѿ বϗধ Љারণ; 
 
(ঠ) ϼফনলাϠীপ, ӃলারϠীপ Ϛা ϚৃবѺ, পুরӃার ও পদক ФϚতЉϗ; 
 
(ϐ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϚবϛґ সংӇা গঠϗ ও উϣার Яমতা, দাবয়Ѿ ও কতЉϚӬ 
বϗধ Љারণ; 
 
(ঢ) ϐরবমিরী ও ϼϣানӅল পবরচালϗা; এϚং 
 
(ণ) এই আইϗ Ϛা সংবϚবধর অধীϗ বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ 
অথϚা ϣইনত পানর এই প অϗӬাϗӬ বϚষয়৷ 

     

     

    

ব ব� ালয় 
বধান ণয়ন 

 

৩৯৷ বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক Фণীত ϣইনϚ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, বϗңϚবণ Љত বϚষনয় একানϐবমক কাউϬҔনলর সুপাবরϠ 
ϚӬতীত বϚҸবϚদӬালনয়র বϚধাϗ Фণয়ϗ করা ϝাইনϚ ϗা, ϝথা:- 
 
(ক) বϠЯা বϚϛাগ Фবতҽা; 
 
(খ) বϚҸবϚদӬালনয়র োОনদর ϼরϬজনэϠϗ; 
 
(গ) বϚҸবϚদӬালয় ও বϠЯা Фবতҽাϗ কতৃЉক পবরচাবলত পরীЯাসমূনϣর সমতা; 
 
(ঘ) ϐরবমিরী ও ϼϣানӅনল োОনদর ϚসϚানসর ϠতЉাϚলী; 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
 
 
(ঙ) পরীЯা পবরচালϗা; 
 
(চ) ϼফনলাϠীপ ও ϚৃবѺর ФϚতЉϗ; 
 
(ে) বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক ФদѺ সকল বϐБী, বϐনҙামা ও সাϫিЉবফনকনির জϗӬ 
পাঠӬসূচী Фণয়ϗ ও পাঠӬЎম বϗধ Љারণ; 
 
(জ) বϚҸবϚদӬালনয়র োО ϛবতЉ এϚং তাϣানদর তাবলকাϛϵ Ϭє; এϚং 
 
(ঝ) বϚҸবϚদӬালনয়র বϐБী, বϐনҙামা Ϛা সাϫিЉবফনকি ϼকানস Љ ϛবতЉ, উϣার বϚবϛґ 
পরীЯায় অংϠБϣনণর এϚং উϣার বϐБী, সাϫিЉবফনকি ও বϐনҙামা পাওয়ার 
ϼϝাগӬতার ϠতЉাϚলী৷ 

     

     

    

বধান 

 

৪০৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র কতৃЉপЯ এϚং অϗӬাϗӬ সংӇাসমϣূ বϗңϚবণ Љত 
উন҂নϠӬ এই আইϗ, সংবϚবধ ও বϚҸবϚদӬালয় বϚধানϗর সবϣত সংগবতপূণ Љ 
ФবϚধাϗ Фণয়ϗ কবরনত পাবরনϚ, ϝথা:- 
 
(ক) উϣানদর বϗজ বϗজ সϛায় অϗুসরণীয় কাϝ ЉবϚবধ Фণয়ϗ এϚং ϼকারাম 
গঠনϗর জϗӬ Фনয়াজϗীয় সদসӬ সংখӬা বϗধ Љারণ; 
 
(খ) এই আইϗ, সংবϚবধ Ϛা বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ϼমাতানϚক ФবϚধাϗ ҄ারা 
বϗধ ЉারণনϝাগӬ সকল বϚষনয়র উপর বϚধাϗ Фণয়ϗ; এϚং 
 
(গ) ϼকϚলমাО উє কতৃЉপЯসমনূϣর সবϣত সংবҺҼ, অথচ এই আইϗ, 
সংবϚবধ Ϛা বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ বϚধৃত ϣয় ϗাই এই প অϗӬাϗӬ বϚষয় সҤনকЉ 
বϚধাϗ Фণয়ϗ৷ 
 
(২) বϚҸবϚদӬালনয়র ФনতӬক কতৃЉপЯ Ϛা সংӇা উϣার সϛার তাবরখ এϚং 
সϛার বϚনϚচӬ বϚষয় সҤনকЉ উє কতৃЉপনЯর Ϛা সংӇার সদসӬগণনক ϼϗাϫিϠ 
Фদাϗ এϚং সϛার কাϝ ЉবϚϚরণীর ϼরকϐЉ সংরЯণ সҤনকЉ ФবϚধাϗ Фণয়ϗ 
কবরনϚ৷ 
 
(৩) বরনজҊ ϼϚাϐЉ এই ধারার অধীনϗ Фণীত ϼকাϗ ФবϚধাϗ ততЁকতৃ Љক 
বϗধ Љাবরত Фকানর সংনϠাধϗ Ϛা Ϛাবতল করার বϗনদЉϠ বদনত পাবরনϚ এϚং উє 
বϗনদЉϠ পালনϗ সংবҺҼ কতৃЉপЯ ϚাধӬ থাবকনϚ: 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ কতৃЉপЯ Ϛা সংӇা অϗু প বϗনদЉনϠ 
অস Ҽ ϣইনল বϚষয়ϫি সҤনকЉ চӬানҔলনরর বϗকি আপীল কবরনত পাবরনϚ 
এϚং আপীনল চӬানҔলর ФদѺ বস҃াҍই চূড়াҍ ϣইনϚ৷ 

     

     

    

আবাস ল  ৪১৷ বϚҸবϚদӬালনয়র ФনতӬক োО বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত Ӈাϗ ও 
ϠতЉাধীনϗ ϚসϚাস কবরনϚ৷ 

 

     

     

    

�র ম রী  ৪২৷ বϚҸবϚদӬালনয়র ϐরবমিরী বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত ধরনϗর 
ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

হা� ল 

 

৪৩৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র োОনদর ϼϣানӅলসমূϣ বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ 
ϼমাতানϚক বরনজҊ ϼϚাϐЉ কতৃЉক অϗুনমাবদত এϚং লাইনসҔФাҖ ϣইনত 
ϣইনϚ৷ 
 
(২) ϼϣানӅল তлাϚধায়ক এϚং তлাϚধাϗকারী কম Љচারী বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ 
҄ারা বϗধ Љাবরত প҃বতনত বϗϝুє ϣইনϚϗ৷ 
 
(৩) ϼϣানӅনল ϚসϚানসর ϠতЉাϚলী বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 
 
(৪) ФনতӬক ϼϣানӅল Ϡৃংখলা ϼϚানϐЉর অϗুমবতФাҖ উϣার ϼকাϗ সদসӬ এϚং 
বরনজҊ ϼϚানϐЉর অϗুমবতФাҖ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ কম ЉকতЉার 
পবরদϠ Љϗাধীϗ থাবকনϚ৷ 
 
(৫) বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ অϗুসানর পবরচাবলত ϗা ϣইনল বরনজҊ ϼϚাϐЉ ϼকাϗ 
ϼϣানӅনলর লাইনসҔ Ӈবগত Ϛা ФতӬাϣার কবরনত পাবরনϚ৷ 

 

     

     

    

ব ব� াল�য়র 
পা� �ম ভ ত 

 

৪৪৷ (১) এই আইϗ এϚং সংবϚবধর বϚধাϗ সানপনЯ, বϚҸবϚদӬালনয়র ӈাতক, 
ӈাতনকাѺর ও অϗӬাϗӬ পাঠӬЎনম োО ϛবতЉ একানϐবমক কাউϬҔল কতৃЉক 
এতদুন҂নϠӬ বϗϝুє ϛবতЉ কবমϫি কতৃЉক Фণীত বϚবধ ҄ারা পবরচাবলত ϣইনϚ৷ 
 
(২) ϼকাϗ োО ϚাংলানদনϠর ϼকাϗ মাধӬবমক ও উѦ মাধӬবমক বϠЯা ϼϚানϐЉর 
বকংϚা ϚাংলানদনϠ আপাততঃ ϚলϚতЁ ϼকাϗ আইনϗর অধীনϗ ϼকাϗ উѦ 
মাধӬবমক পরীЯায় বকংϚা সংবϚবধ ҄ারা সমমানϗর Ϛবলয়া Ӎীকৃত অϗӬ ϼকাϗ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

পরীЯায় উѺীণ Љ ϗা ϣইয়া থাবকনল বকংϚা বϚনদনϠর Ӎীকৃত বϠЯা Фবতҽাϗ Ϛা 
সংӇা কতৃЉক অϗুϫҽত সমমানϗর Ϛা পϝ Љানয়র পরীЯায় উѺীণ Љ ϗা ϣইয়া 
থাবকনল এϚং বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত অϗӬাϗӬ ϼϝাগӬতা তাϣার ϗা 
থাবকনল উє োО বϚҸবϚদӬালনয়র ӈাতক ϼকানস Љর ϼকাϗ পাঠӬЎনম ϛবতЉর 
ϼϝাগӬ ϣইনϚ ϗা৷ 
 
(৩) ϼϝ সকল ϠতЉাধীনϗ বϚҸবϚদӬালনয়র বϐБী, বϐনҙামা, সাϫিЉবফনকি ও 
ӈাতনকাѺর পাঠӬЎনম োО ϛবতЉ করা ϣইনϚ তাϣা সংবϚবধ ও বϚҸবϚদӬালয় 
বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 
 
(৪) ϼকাϗ পাঠӬЎনম বϐБীর জϗӬ ϛবতЉর উন҂নϠӬ বϚҸবϚদӬালয়, উϣার বϚধাϗ 
҄ারা বϗধ Љাবরত প҃বতনত অϗӬ ϼকাϗ বϚҸবϚদӬালয় Ϛা Ӎীকৃত সংӇা কতৃЉক 
ФদѺ বϐБীনক ততЁকতৃ Љক ФদѺ ϼকাϗ বϐБীর সমমানϗর Ϛবলয়া Ӎীকৃবত দাϗ 
কবরনত পাবরনϚ অথϚা Ӎীকৃত ϼকাϗ বϚҸবϚদӬালয় Ϛা ϼϚানϐЉর মাধӬবমক ও উѦ 
মাধӬবমক পরীЯা ϚӬতীত অϗӬ ϼকাϗ পরীЯানক উѦ মাধӬবমক পরীЯার 
সমমানϗর Ϛবলয়া Ӎীকৃবত দাϗ কবরনত পাবরনϚ৷ 
 
(৫) ϛবতЉর সময় ФদѺ বমথӬা তনথӬর বϛবѺনত ϼকাϗ োО-োОীনক 
বϚҸবϚদӬালনয় ϛবতЉ করা ϣইনল এϚং পরϚতЊনত উϣা Фমাবণত ϣইনল ϛবতЉ 
ϚাবতলনϝাগӬ ϣইনϚ৷ 
 
(৬) Ͼϗবতকতা ӄলনϗর দানয় উপϝুє আদালত কতৃЉক ϼকাϗ োО-োОী ϼদাষী 
সাϚӬӆ ϣইনল তাϣার ϛবতЉ ϚাবতলনϝাগӬ ϣইনϚ৷ 

     

     

    

পরী া 

 

৪৫৷ (১) ϛাইস-চӬানҔলনরর সাধারণ বϗয়уণাধীনϗ পরীЯা বϗয়уক পরীЯা 
পবরচালϗার জϗӬ ϝাϚতীয় ϚӬϚӇা Бϣণ কবরনϚϗ৷ 
 
(২) একানϐবমক কাউϬҔল পরীЯা কবমϫিসমূϣ বϗনয়াগ কবরনϚ এϚং উϣানদর 
গঠϗ, Яমতা ও কাϝ ЉাϚলী বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ ҄ারা বϗধ Љাবরত ϣইনϚ৷ 
 
(৩) ϼকাϗ পরীЯার ϚӬাপানর ϼকাϗ পরীЯক ϼকাϗ কারনণ দাবয়Ѿ পালনϗ 
অসমথ Љ ϣইনল ϛাইস-চӬানҔলর তা Ѕϣার Ӈনল অϗӬ একজϗ পরীЯকনক 
বϗনয়াগ কবরনϚϗ৷ 

 

     

     

    

পরী া প ত  ৪৬৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয় ϼসবমӅার ও বϗধ Љাবরত সংখӬক ϼকাস Љ একক (ϼЎবϐি 
আওয়ারস) প҃বতনত পরীЯা Бϣণ করা ϣইনϚ৷ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

 
(২) সҤূণ Љ পাঠӬসূচী কনয়কϫি ϼসবমӅানর বϚϛাϬজত ϣইনϚ এϚং 
বϐБী/বϐনҙামা বϚনϠনষর জϗӬ বϗধ Љাবরত সংখӬক ϼকাস Љ একক (ϼЎবϐি 
আওয়ারস) ФাবҖর বϛবѺনত বϐБী লানϛ সনϚ ЉাѦ সময় বϗধ Љাবরত থাবকনϚ এϚং 
ФনতӬক পাঠӬЎনমর সফল সমাবҖ এϚং উϣার উপর পরীЯা Бϣনণর পর 
পরীЯাথЊনক ϼБϐ Фদাϗ করা ϣইনϚ৷ 
 
(৩) সকল ϼসবমӅার পরীЯায় ФাҖ ϼБনϐর সমҒনয়র বϛবѺনত পরীЯাথЊনক 
বϐБী Фদাϗ করা ϣইনϚ৷ 
 
(৪) বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ বϚϛানগ ФদѺ Фবতϫি ϼকাস Љ, ϝাϣা বϚҸবϚদӬালনয়র 
ϼকাϗ বϐБী Фদানϗর জϗӬ বϗধ Љাবরত পাঠӬЎনমর অংϠবϚনϠষ, উϣা পরীЯনণর 
জϗӬ বϗϝুє পরীЯকগনণর একজϗ অϚϠӬই বϚҸবϚদӬালনয়র Ϛবϣরাগত 
ϣইনϚϗ৷ 

     

     

    

�াকুরীর 
েতাবলী 

 

৪৭৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র ФনতӬক ϼϚতϗনϛাগী বϠЯক ও কম ЉকতЉা বলবখত 
চϵ Ϭєর বϛবѺনত বϗϝুє ϣইনϚϗ এϚং চϵ Ϭєϫি বϚҸবϚদӬালনয়র ϼরϬজэানরর 
বϗকি গϬѧত থাবকনϚ এϚং সংবҺҼ বϠЯক Ϛা কম ЉকতЉানক উϣার একϫি 
অϗুবলবপ Фদাϗ করা ϣইনϚ৷ 
 
(২) বϚҸবϚদӬালনয়র সকল বϠЯক, কম ЉকতЉা ও কম Љচারী সকল সময় সততা ও 
কতЉϚӬপরায়ণতার সবϣত কতЉϚӬ পালϗ কবরনϚϗ এϚং পদ সংЎাҍ দাবয়Ѿ 
পালনϗ কনঠারϛানϚ ϗӬায়পরায়ণ ও বϗরনপЯ ϣইনϚϗ৷ 
 
(৩) বϗনয়ানগর ϠতЉাϚলীনত ӉҼϛানϚ বϛґ প উনҲখ ϗা থাবকনল 
বϚҸবϚদӬালনয়র ФনতӬক বϠЯক, কম ЉকতЉা ও কম Љচারী বϚҸবϚদӬালনয়র 
সাϚ ЉЯবণক বϠЯক, কম ЉকতЉা ও কম Љচারী নপ গণӬ ϣইনϚϗ৷ 
 
(৪) বϚҸবϚদӬালয় অথϚা উϣার ϼকাϗ সংӇার Ӎানথ Љর পবরপҎী ϼকাϗ 
কাϝ Љকলানপর সবϣত বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ বϠЯক, কম ЉকতЉা Ϛা কম Љচারী 
বϗনজনক জবড়ত কবরনϚϗ ϗা৷ 
 
(৫) ϼকাϗ বϠЯক Ϛা কম ЉকতЉার রাজϽϗবতক মতামত ϼপাষনণর Ӎাধীϗতা 
ЯুণЁϗ ϗা কবরয়া তা Ѕϣার চাকুরীর ϠতЉাϚলী বϗধ Љারণ কবরনত ϣইনϚ, তনϚ বতবϗ 
তা Ѕϣার উє মতামত Фচার কবরনত পাবরনϚϗ ϗা Ϛা বতবϗ বϗনজনক ϼকাϗ 
রাজϽϗবতক সংগঠনϗর সবϣত জবড়ত কবরনত পাবরনϚϗ ϗা৷ 
 
(৬) বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ (ϼϚতϗনϛাগী) বϠЯক, কম ЉকতЉা Ϛা কম Љচারী সংসদ 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

সদসӬ বϣসানϚ অথϚা Ӈাϗীয় সরকানরর ϼকাϗ পনদ বϗϚ Љাবচত ϣওয়ার জϗӬ 
ФাথЊ ϣইনত চাবϣনল বতবϗ তা Ѕϣার মনϗাϗয়ϗপО দাবখনলর পূনϚ Љ বϚҸবϚদӬালনয়র 
চাকুরী ϣইনত ইӆফা বদনϚϗ৷ 
 
(৭) বϚҸবϚদӬালনয়র বϠЯক, কম ЉকতЉা Ϛা কম Љচারীনদর চাকুরীর ϠতЉাϚলী 
তা Ѕϣানদর ϗাগবরক ও অϗӬাϗӬ অবধকার অЯুণЁϗ রাবখয়া এϚং বϚҸবϚদӬালনয়র 
লЯӬ ও উন҂নϠӬর সবϣত সামѮসӬপূণ Љ কবরয়া সংবϚবধ ҄ারা Фণয়ϗ করা 
ϣইনϚ৷ 
 
(৮) বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ ϼϚতϗনϛাগী বϠЯক, কম ЉকতЉা Ϛা কম Љচারীনক 
তা Ѕϣার কতЉনϚӬ অϚনϣলা, অসদাচরণ, Ͼϗবতক ӄলϗ Ϛা অদЯতার কারনণ 
সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত কারণ ও প҃বতনত চাকুরী ϣইনত অপসারণ Ϛা পদচϵ Ӭত 
করা অথϚা অϗӬ Фকার ϠাϬӆ Фদাϗ করা ϝাইনϚ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, তা Ѕϣার বϚ ন҃ আϗীত অবϛনϝাগ সҤনকЉ ϼকাϗ তদҍ 
কবমϫি কতৃЉক তদҍ অϗুϫҽত ϗা ϣওয়া পϝ Љҍ এϚং তা Ѕϣানক ϚӬϬєগতϛানϚ Ϛা 
ϼকাϗ Фবতবϗবধর মাধӬনম আѽপЯ সমথ Љনϗর সুনϝাগ ϗা বদয়া চাকুরী ϣইনত 
অপসারণ Ϛা পদচϵ Ӭত করা ϝাইনϚ ϗা৷ 

     

     

    

বা ক 
ত�ব�ন  

৪৮৷ বϚҸবϚদӬালনয়র Ϛাবষ Љক ФবতনϚদϗ বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗনদЉϠ অϗুসানর 
Ф ত কবরনত ϣইনϚ এϚং পরϚতЊ বϠЯা ϚতЁসর আরনҧর ϬОϠ বদনϗর মনধӬ Ϛা 
ততЁপূনϚ Љ উϣা মঞЁ জরুী কবমϠনϗর মাধӬনম সরকানরর বϗকি ϼপϠ কবরনত 
ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

বা ক হসাব 

 

৪৯৷ (১) বϚҸবϚদӬালনয়র Ϛাবষ Љক বϣসাϚ ও ϚӬালাҔϠীি বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϗনদЉϠ 
অϗুসানর Ф ত কবরনত ϣইনϚ এϚং উϣা মঞЁ জরুী কবমϠনϗর মনϗাϗীত 
কতৃЉপЯ কতৃЉক বϗরীবЯত ϣইনϚ৷ 
 
(২) Ϛাবষ Љক বϣসাϚ, বϗরীЯা ФবতনϚদনϗর অϗুবলবপসϣ, মঞЁ জরুী কবমϠনϗর 
মাধӬনম সরকানরর বϗকি ϼপϠ কবরনত ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

কতপ� র 
স�স  হওয়ার 

�  ব ধ-
ন� ধ 

 

৫০৷ ϼকাϗ ϚӬϬє বϚҸবϚদӬালয় Ϛা ইϗবӅϫিউনির ϼকাϗ পনদ অবধϫҽত থাকার 
Ϛা বϚҸবϚদӬালয় Ϛা ϼকাϗ ইϗবӅϫিউনির ϼকাϗ কতৃЉপЯ Ϛা অϗӬ ϼকাϗ সংӇার 
সদসӬ ϣওয়ার Ϛা থাবকϚার ϼϝাগӬ ϣইনϚϗ ϗা ϝবদ বতবϗ,- 
 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

(ক) অФকৃবতӇ, Ϛবধর Ϛা মূক ϣϗ Ϛা অϗӬ ϼকাϗ অসӇুতাজবϗত কারনণ 
তা Ѕϣার দাবয়Ѿ পালনϗ অЯম ϣϗ; 
 
(খ) ϼদউবলয়া ϼঘাবষত ϣইϚার পর দায় ϣইনত অϚӬাϣবত লাϛ ϗা কবরয়া 
থানকϗ; 
 
(গ) Ͼϗবতক ӄলϗজবϗত অপরানধ আদালত কতৃЉক ϼদাষী সাϚӬӆ ϣϗ; এϚং 
 
(ঘ) বরনজҊ ϼϚানϐЉর বϚনϠষ অϗুমবত ϚӬবতনরনক বϚҸবϚদӬালয় কতৃЉক 
পবরচাবলত ϼকাϗ পরীЯার পাঠӬЎম বϣসানϚ বϗধ Љাবরত ϼকাϗ Ϛই, তাϣা Ӎ-
বলবখত ϼϣাক Ϛা সҤাবদত ϼϣাক, এর ФকাϠϗা, সংБϣ Ϛা সরϚরাϣকারী ϼকাϗ 
Фবতҽানϗ অংϠীদার বϣসানϚ Ϛা অϗӬ ϼকাϗ Фকানর আবথ Љক Ӎানথ Љ জবড়ত 
থানকϗ: 
 
তনϚ ϠতЉ থানক ϼϝ, সংϠয় ও বϚনরানধর ϼЯনО, ϼকাϗ ϚӬϬє এই ধারা 
ϼমাতানϚক অনϝাগӬ বকϗা তাϣা চӬানҔলর সাϚӬӆ কবরনϚϗ এϚং এই ϚӬাপানর 
তা Ѕϣার বস҃াҍই চূড়াҍ ϣইনϚ৷ 

     

     

    

ব ব� ালয় 
কতপ  বা 
সং া গ�ন 
স �ক ব�রাধ 

 

৫১৷ এই আইϗ, সংবϚবধ Ϛা বϚҸবϚদӬালয় বϚধাϗ এতদЁ সҤবকЉত বϚধানϗর 
অϚতЉমানϗ, ϼকাϗ ϚӬϬєর বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ কতৃЉপЯ Ϛা অϗӬ ϼকাϗ 
সংӇার সদসӬ ϣওয়ার অবধকার সҤবকЉত ϼকাϗ Фҷ উѻাবপত ϣইনল উϣা 
চӬানҔলনরর বϗকি ϼФবরত ϣইনϚ এϚং এই ϚӬাপানর তা Ѕϣার বস҃াҍই চূড়াҍ 
ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

ক ম  গ�ন 

 

৫২৷ এই আইϗ Ϛা সংবϚবধ ҄ারা ϼকাϗ কতৃЉপЯনক কবমϫি গঠনϗর Яমতা 
Фদাϗ করা ϣইনল উє কবমϫি, বϛґ প ϼকাϗ বϚধাϗ করা ϗা থাবকনল, উє 
কতৃЉপЯ কতৃЉক বӇরীকৃত উϣার সদসӬ এϚং Фনয়াজϗনϚানধ অϗӬাϗӬ ϚӬϬє 
সমҒনয় গϫঠত ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

আক ক স  
েূন  প� পূরণ 

 

৫৩৷ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ কতৃЉপЯ, ইϗϫҼϫিউি Ϛা অϗӬ ϼকাϗ সংӇার 
পদাবধকার Ϛনল সদসӬ ϗϗ এই রকম ϼকাϗ সদনসӬর পনদ আকϬӋক ϠূϗӬতা 
সৃϫҼ ϣইনল ϼϝ ϚӬϬє Ϛা কতৃЉপЯ উє সদসӬনক বϗϝুє, বϗϚ Љাবচত Ϛা মনϗাϗীত 
কবরয়াবেনলϗ ϼসই ϚӬϬє Ϛা কতৃЉপЯ ϝতϠীВ সҧϚ উє ϠূϗӬ পদ পূরণ 
কবরনϚϗ এϚং ϼϝ ϚӬϬє এই Фকার ϠূϗӬ পনদ বϗϝুє, বϗϚ Љাবচত Ϛা মনϗাϗীত 

 



ব ব ু  েখ মু িবুর রহমান ব ান ও যু  ব ব� ালয় আইন, ২০০১ 
 

( ২০০১ সনϗর ৩৬ ϗং আইϗ ) 
 

  [৮ জলুাই, ২০০১]
 

ϣইনϚϗ বতবϗ ϝাЅϣার Ӈলাবϛবষє ϣইয়ানেϗ, তা Ѕϣার অসমাҖ কাϝ Љকানলর জϗӬ 
উє কতৃЉপЯ Ϛা সংӇার সদসӬ পনদ Ϛϣাল থাবকনϚϗ৷ 

     

     

    

কাযধারার 
বধতা, ইত া � 

 

৫৪৷ বϚҸবϚদӬালনয়র ϼকাϗ কতৃЉপЯ, ইϗϫҼϫিউি Ϛা অϗӬ ϼকাϗ সংӇার ϼকাϗ 
কাϝ Љ ও কাϝ Љধারা ϼকϚলমাО উϣার ϼকাϗ পনদর ϠূϗӬতা Ϛা উє পনদ বϗϝুϬє, 
মনϗাϗয়ϗ Ϛা বϗϚ Љাচϗ সংЎাҍ ϚӬথ Љতা Ϛা তЁ ϫির কারনণ অথϚা উє কতৃЉপЯ 
Ϛা সংӇার গঠনϗর ϚӬাপানর অϗӬ ϼকাϗ Фকার তЁ ϫির জϗӬ অϽϚধ ϣইনϚ ϗা 
বকংϚা ততЁসҤনকЉ ϼকাϗ Фҷ উѻাপϗ করা ϝাইনϚ ϗা৷ 

 

     

     

    

বত কত 
ব �য় 
� া� ল�রর 
স া  

 

৫৫৷ এই আইϗ Ϛা সংবϚবধনত বϚনϠষϛানϚ বϚধৃত ϣয় ϗাই এই প ϼকাϗ বϚষনয় 
Ϛা চϵ Ϭє সҤনকЉ বϚҸবϚদӬালয় এϚং উϣার ϼকাϗ বϠЯক Ϛা কম ЉকতЉার মনধӬ 
বϚনরাধ ϼদখা বদনল বϚনরাধϫি উє বϠЯক Ϛা কম ЉকতЉার বলবখত অϗুনরাধЎনম 
ϛাইস-চӬানҔলর কতৃЉক চӬানҔলনরর বϗকি বস҃ানҍর জϗӬ ϼФরণ করা ϣইনϚ 
এϚং এই বϚষনয় চӬানҔলনরর বস҃াҍই চূড়াҍ ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

অবসর ভাতা ও 
ভ ব  তহ বল  

৫৬৷ সংবϚবধ ҄ারা বϗধ Љাবরত প҃বত এϚং ϠতЉাϚলী সানপনЯ, বϚҸবϚদӬালয় 
উϣার বϠЯক, কম ЉকতЉা ও অϗӬাϗӬ কম Љচারীর কলӬাণানথ Љ ϼϝই প সমীচীϗ 
মনϗ কনরϗ ϼসই প অϚসর ϛাতা, ϼগাҽϲ-Ϛীমা, কলӬাণ তϣবϚল Ϛা ϛবϚষӬ 
তϣবϚল গঠϗ অথϚা আϗুনতাবষক Ϛা Бাচϵ Ӭইϫি দানϗর ϚӬϚӇা কবরনত পাবরনϚ৷ 

 

     

     

    

সং ব ধব  
মঞ্িুরী 

 ৫৭৷ এই আইনϗর উন҂ϠӬ পূরণকনҮ, বϚҸবϚদӬালয় Фবত ϚতЁসর মঞЁ জরুী 
কবমϠনϗর মাধӬনম সরকার কতৃЉক বϗধ Љাবরত অথ Љ ФাҖ ϣইনϚ৷ 

 

     

     

    

অসু বধা 
�রূীকরণ 

 

৫৮৷ বϚҸবϚদӬালনয়র কাϝ ЉাϚলী সҤাদনϗর ϼЯনО অথϚা উϣার ϼকাϗ 
কতৃЉপনЯর Фথম ϾϚঠনকর ϚӬাপানর Ϛা এই আইনϗর বϚধাϗাϚলী Фথম 
কাϝ Љকর করার বϚষনয় ϼকাϗ অসুবϚধা ϼদখা বদনল, বϚҸবϚদӬালনয়র সকল 
কতৃЉপЯ গϫঠত ϣইϚার পূনϚ Љ ϼϝ ϼকাϗ সমনয় উє অসুবϚধা দরূীকরনণর জϗӬ 
সমীচীϗ Ϛা Фনয়াজϗীয় Ϛবলয়া চӬানҔলনরর বϗকি Фতীয়মাϗ ϣইনল বতবϗ 
আনদϠ ҄ারা এই আইϗ এϚং সংবϚবধর সংনগ ϝতদরূ সҧϚ সংগবত রЯা 
কবরয়া ϼϝ ϼকাϗ পনদ বϗনয়াগ দাϗ Ϛা অϗӬ ϼকাϗ ϚӬϚӇা Бϣণ কবরনত 
পাবরনϚϗ এϚং এই Фকার ФনতӬকϫি আনদϠ এই প কাϝ Љকর ϣইনϚ ϼϝϗ উє 
বϗনয়াগ দাϗ ও ϚӬϚӇা Бϣণ এই আইনϗর বϚধাϗ অϗুসানর করা ϣইয়ানে৷ 

 


