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িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   িব িব ালয়িব িব ালয়  ম রীম রী  কিমশেনরকিমশেনর   পিরদশনপিরদশন   িতেবদেনরিতেবদেনর   পা িরশস হপািরশস হ
বা ব ায়নবা ব ায়ন   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয় িব িব ালয় ম রী কিমশেনর পিরদশন িতেবদেনর িনে া  পািরশস হ এক মােসর মে
বা বায়ন কের ম ণালয় ও িব িব ালয় ম রী কিমশনেক অবিহত করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা: 

১। িব িব ালেয়র ০৮ সদ  িবিশ  এক  বাড অব াি জ গঠন করা হেয়েছ। এেত বসরকাির িব িব ালয়
আইন-২০১০-এর ৬(১) ধারা ল ন করা হেয়েছ। কননা উ  আইন অ যায়ী অ ন ০৯ এবং সেবা  ২১ সদ
িবিশ  এক  বাড অব াি জ গঠন করেত হেব। উ  বাড অব াি জ া  অ া  ১৮৮২ অ যায়ী সাব- রিজি
অিফেস রিজি  করেত হেব এবং সাসাই জ অ া  ১৮৬০ অ যায়ী রিজে শন করেত হেব।

২।  বসরকাির িব িব ালয় আইন-২০১০-এর ধারা ১৭(১) অ যায়ী ১২ সদ িবিশ  িসি েকট গঠন কের
িনয়িমতভােব সভা অ ান করেত হেব। স সােথ একােডিমক কাউি ল, পা ম কিম , অথ কিম , জি
িনেরাধ িবষয়ক ও লা কিম  গঠন বক িনয়িমতভােব সভা অ ান করেত হেব।
৩। বসরকাির িব িব ালয় আইন, ২০১০-এর ধারা ২৯ অ যায়ী কমকতা িনেয়াগ করেত হেব।
৪। মা ার াস ন তরী বক িনয়িমত াশ পিরচালনা করেত হেব।
৫। নীিতমালা অ যায়ী জ রী িভি েত িশ ক িনেয়াগ করেত হেব।
৬। িব মান িশ াথ র অ যায়ীও িশ েকর মারা ক ঘাটিত রেয়েছ। কােজই েয়াজনীয় িশ ক ও িশ ার উপ
পিরেবশ িনি ত করেত হেব।
৭। িশ ক-কমকতা-কমচারীর কম স ি র াপাের িব িব ালেয়র কান স ক পদে প নই। এমনিক তােদর
িনিদ  বতন কাঠােমাও নই বেল তীয়মান হয়। কােজই ােদর কম স ি র াপাের বাড অব াি জেক

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।
৮। চা ির িবধানমালা ও া উটস তরী কের কিমশেন ও িশ া ম ণালেয় রণ করেত হেব।
৯। াগােরর পিরসর ও বইেয়র সং া ি  কের লাইে ির উ ত করেত হেব।
১০। সংরি ত তহিবেল িনিদ  পিরমাণ অথ (এফিডআর) রাখেত হেব। যা য়ংি য়ভােব নবায়নেযা  হেত হেব।
১১। বসরকাির িব িব ালয় আইন-২০১০-এর ৪৪(২) ধারা অ যায়ী বাড অব াি জ ক ক মেনানীত
িব িব ালেয়র একজন কমকতা এবং জারার- এর যৗথ া ের সাধারণ তহিবল পিরচালনা এবং িব িব ালেয়র

াংক িহসাব (গত ১ বছেরর) াংক টেম  কিমশেন রণ করেত হেব।
১২। িনয়িমত িব িব ালেয়র আয়- েয়র িহসাব অিডট কের িরেপাট কিমশেন জমা িদেত হেব।
১৩। িশ াথ েদর সহ-িশ া কায েমর জ  ামা াব, আটস াব, কি উটার াব ইত ািদ াব তরী করেত
হেব।
১৪। মহামা  হাইেকােটর িনেদশনা অ যায়ী শী ই Sexual Harassment স িকত কিম  গঠন ও এ
সং া  অিভেযাগ দািখল করার িনিমে  অিভেযাগ বা  াপন করেত হেব।
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চয়ার ান
বাড অব াি জ টাইম  ইউিনভািস , বাংলােদশ ৫৭, অি কা 

সড়ক, িঝল িল, ফিরদ র।

িজ াত রহানা
উপ-সিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.২৭.০০২.১৮.২৬/১(৩) তািরখ: ১৫ চ  ১৪২৪
২৯ মাচ ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) চয়ার ান, িব িব ালয় ম রী কিমশন, শেরবাংলানগর, ঢাকা।
২) সিচব এর একা  সিচব ( িতক ), সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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িজ াত রহানা 
উপ-সিচব
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